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Enligt sändlista

Angående ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för
"Hjälmargös" enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU}
nr 1151/2012

Ni ges härmed tillfälle att komma in med invändningar mot ansökan.
För att Livsmedelsverket ska kunna beakta eventuella invändningar ska yttrande
ha inkommit till Livsmedelsverket senast den 11 augusti 2022.
Bakgrund

Föreningen Hjälmarens fiskareförbund ansökte den 27 maj 2021 om att
"Hjälmargös" ska registreras som en skyddad ursprungsbeteckning, enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21
november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Till
ansökan bifogades en produktspecifikation, se bilaga.
För att registreras som ursprungsbeteckning krävs att namnet identifierar en
produkt
a) som har sitt ursprung i en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst
land,
b) vars kvalitet eller egenskaper väsentligen eller helt beror på en viss geografisk
omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den, och
c) vars samtliga produktionsled äger rum i det avgränsade geografiska området.
Livsmedelsverket har till uppgift att granska inkomna ansökningar innan de
eventuellt registreras hos kommissionen för granskning och beslut. Som ett led i
granskningen ska Livsmedelsverket inleda ett nationellt invändningsförfarande.
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Om Livsmedelsverket efter det nationella invändningsförfarandet bedömer att
förordningens krav är uppfyllda kommer ett positivt beslut att fattas. Därefter
skickas ett sammanfattande dokument av ansökan vidare till EU-kommissionen
för fortsatt bedömning.
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Bilaga

Remissunderlag Dnr 2021/02496: Produktspecifikation Hjälmargös
Sänd/ista

Fiskbranschens riksförbund
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Li vsmedelsföretagen
Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Örebro
Svensk dagligvaruhandel
Svenska fiskhandelsförbundet
Sjömatsfrämjandet
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