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Ändringsförslag 311
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de uppgifter som anges i 
artikel 9.1 fastställs ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer eller 
kategorier av livsmedel i bilaga III.

1. Förutom de uppgifter som anges i 
artikel 9.1 fastställs ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer eller 
kategorier av livsmedel i bilaga III. De 
obligatoriska uppgifterna får avse såväl 
produktionssätt som produktens 
sammansättning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att veta om exempelvis GMO:er har använts i processen.

Ändringsförslag 312
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de uppgifter som anges i 
artikel 9.1 fastställs ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer 
eller kategorier av livsmedel i bilaga III.

1. I fråga om konfektyrer eller drycker 
som innehåller glycyrrhizinsyra eller 
ammoniumsalt av glycyrrhizinsyra till 
följd av tillsats av själva ämnet (ämnena) 
eller av lakritsrot (Glycyrrhiza glabra) i 
en koncentration av 100 mg/kg eller 
10 mg/l eller däröver ska uppgiften 
”innehåller lakrits” läggas till omedelbart 
efter ingrediensförteckningen, om inte 
ordet ”lakrits” redan finns i 
ingrediensförteckningen eller i livsmedlets 
beteckning. Om det inte finns en 
ingrediensförteckning ska denna uppgift 
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åtfölja livsmedlets beteckning.
I fråga om konfektyrer som innehåller 
glycyrrhizinsyra eller ammoniumsalt av 
glycyrrhizinsyra till följd av tillsats av 
själva ämnet (ämnena) eller av lakritsrot 
(Glycyrrhiza glabra) i en koncentration av 
4 g/kg eller däröver ska uppgiften 
”innehåller lakrits – personer som lider 
av högt blodtryck bör undvika överdriven 
konsumtion” läggas till omedelbart efter 
ingrediensförteckningen. Om det inte 
finns en ingrediensförteckning ska denna 
uppgift åtfölja livsmedlets beteckning.
I fråga om drycker som innehåller 
glycyrrhizinsyra eller ammoniumsalt av 
glycyrrhizinsyra till följd av tillsats av 
själva ämnet (ämnena) eller av lakritsrot 
(Glycyrrhiza glabra) i en koncentration av 
50 mg/l eller däröver, eller 300 mg/l eller 
däröver för drycker som innehåller mer 
än 1,2 volymprocent alkohol, ska 
uppgiften ”innehåller lakrits – personer 
som lider av högt blodtryck bör undvika 
överdriven konsumtion” läggas till 
omedelbart efter ingrediensförteckningen.
Om det inte finns en 
ingrediensförteckning ska denna uppgift 
åtfölja livsmedlets beteckning.

Or. de

Motivering

De obligatoriska tilläggsuppgifterna för vissa livsmedel bör inte gömmas undan i bilagan 
utan anges redan i anslutning till de allmänna kraven. Uppgifterna läggs därför till i 
artikel 10, medan motsvarande bilaga III utgår.
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Ändringsförslag 313
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan ändra bilaga III. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.4.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringar av de obligatoriska uppgifterna utgör inte sådana ”icke-väsentliga delar” i 
förordningen som möjligen skulle kunna antas enligt kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 314
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan ändra bilaga III. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.4.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringar av de obligatoriska uppgifterna utgör inte sådana ”icke-väsentliga delar” i 
förordningen som möjligen skulle kunna antas enligt kommittéförfarandet. Detta är 
lagstiftarens ansvarsområde.
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Ändringsförslag 315
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan ändra bilaga III. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.4.

2. I fråga om drycker – med undantag av 
sådana drycker som baseras på kaffe, te, 
kaffeextrakt eller teextrakt och vars 
beteckning innehåller orden ”kaffe” eller 
”te” – som är avsedda att konsumeras 
utan vidare beredning och innehåller mer 
än 150 mg koffein/l, oavsett källa, eller är 
i koncentrerad eller torkad form och efter 
rekonstituering innehåller mer än 
150 mg koffein/l, oavsett källa, ska 
uppgiften ”hög koffeinhalt” anges i 
samma synfält som dryckens beteckning, 
följd av en hänvisning, inom parentes och 
enligt artikel 14.5 i denna förordning, till 
koffeinhalten i mg/100 ml.

Or. de

Motivering

De obligatoriska tilläggsuppgifterna för vissa livsmedel bör inte gömmas undan i bilagan 
utan anges redan i anslutning till de allmänna kraven. Uppgifterna läggs därför till i artikel 
10, medan motsvarande bilaga III utgår.

Ändringsförslag 316
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I vissa länder kommer en mycket stor 
andel av köttet från djur som inte har 
bedövats före slakt. Konsumenterna ska 
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informeras om detta.

Or. en

Motivering

Enligt EU:s lagstiftning är det tillåtet att slakta djur utan föregående bedövning för att förse 
vissa religiösa samfund med livsmedel. En del av detta kött säljs inte till muslimer eller judar 
utan släpps ut på den allmänna marknaden och kan köpas av intet ont anande konsumenter 
som inte önskar köpa kött från obedövade djur. Således bör konsumenterna informeras om att 
en del kött kommer från djur som inte har bedövats. På så vis kommer de att kunna göra ett 
välgrundat val i enlighet med sina etiska värderingar.

Ändringsförslag 317
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I fråga om livsmedel eller 
livsmedelsingredienser med tillsats av 
fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler 
eller fytostanolestrar ska följande 
uppgifter anges:
a) Orden ”med tillsats av växtsteroler” 
eller ”med tillsats av växtstanoler” ska 
anges i samma synfält som livsmedlets 
beteckning.
b) Mängden av tillsatta fytosteroler, 
fytosterolestrar, fytostanoler eller 
fytostanolestrar (uttryckt i procent eller 
som gram av fria växtsteroler/växtstanoler 
per 100 g eller 100 ml av livsmedlet) ska 
anges i ingrediensförteckningen.
c) Meddelande om att varan är avsedd 
enbart för personer som vill sänka 
kolesterolhalten i blodet.
d) Meddelande om att patienter som tar 
kolesterolsänkande läkemedel bör inta 
varan endast under medicinsk 
övervakning.
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e) Väl synligt meddelande om att 
livsmedlet från näringssynpunkt kan vara 
mindre lämpligt för gravida och ammande 
kvinnor och för barn under fem år.
f) Råd om att livsmedlet ska användas 
som en del av en balanserad och varierad 
kost som innefattar regelbundet intag av 
frukt och grönsaker för att upprätthålla 
karotennivåerna.
g) I samma synfält som meddelandet 
enligt punkt 3 ovan: meddelande om att 
intag av mer än 3 g per dag av tillsatta 
växtsteroler/växtstanoler bör undvikas.
h) En definition av en portion av 
livsmedlet eller livsmedelsingrediensen i 
fråga (helst i gram eller milliliter), med 
uppgift om hur mycket 
växtsteroler/växtstanoler en portion 
innehåller.

Or. de

Motivering

De obligatoriska tilläggsuppgifterna för vissa livsmedel bör inte gömmas undan i bilagan 
utan anges redan i anslutning till de allmänna kraven. Uppgifterna läggs därför till i artikel 
10, medan motsvarande bilaga III utgår.

Ändringsförslag 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För vissa typer eller kategorier av 
livsmedel får kommissionen, i 
undantagsfall, medge undantag från 
kraven i artikel 9.1 b och f, förutsatt att 
sådana undantag inte leder till att 
slutkonsumenter och storkök får 
bristfällig information. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i
denna förordning genom att komplettera 

Hantverksprodukter som tillverkas av 
mikroföretag ska undantas från kravet i 
artikel 9.1 l om de säljs på 
produktionsstället och om 
försäljningspersonalen kan tillhandahålla 
näringsvärdesinformationen. Alternativt 
kan informationen ges via etiketter på 
hyllorna.
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den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas möjlighet till ytterligare undantag. Undantag bör beviljas endast för 
mikroföretag som tillverkar hantverksprodukter.

Ändringsförslag 319
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 ska inte påverka tillämpningen av 
mer specifika gemenskapsbestämmelser 
om mått och vikt.

Artikel 9 ska inte påverka tillämpningen av 
mer specifika gemenskapsbestämmelser 
om mått och vikt. Hänsyn ska tas till 
bestämmelserna i direktiv 2007/45/EG om 
fastställande av bestämmelser för 
färdigförpackade varors nominella 
mängder.

Or. de

Motivering

För att öka förordningens läsbarhet bör man lägga till en hänvisning till direktiv 2007/45/EG 
om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder.

Ändringsförslag 320
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den obligatoriska 
livsmedelsinformationen enligt denna 

(Berör inte den svenska versionen.)

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 10/178 AM\762307SV.doc

SV

förordning ska finnas tillgänglig och vara 
lättåtkomlig för alla livsmedel.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 321
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan fastställa att vissa 
obligatoriska uppgifter får göras 
tillgängliga på annat sätt än på 
förpackningen eller etiketten, förutsatt att 
de allmänna principerna och kraven i 
kapitel II i denna förordning uppfylls.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Angivandet av de obligatoriska uppgifterna är själva kärnan i förordningen. Sätten att 
tillhandahålla denna information får inte ändras genom åtgärder avsedda att ändra icke-
väsentliga delar av förordningen.
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Ändringsförslag 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan fastställa att vissa 
obligatoriska uppgifter får göras 
tillgängliga på annat sätt än på 
förpackningen eller etiketten, förutsatt att 
de allmänna principerna och kraven i 
kapitel II i denna förordning uppfylls.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Angivandet av de obligatoriska uppgifterna är själva kärnan i förordningen. Sätten att 
tillhandahålla denna information får inte ändras genom åtgärder avsedda att ändra icke-
väsentliga delar av förordningen.

Ändringsförslag 323
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan fastställa att vissa 
obligatoriska uppgifter får göras 
tillgängliga på annat sätt än på 
förpackningen eller etiketten, förutsatt att 
de allmänna principerna och kraven i 
kapitel II i denna förordning uppfylls.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 

utgår
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förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Angivandet av de obligatoriska uppgifterna är själva kärnan i förordningen. Sätten att 
tillhandahålla denna information får inte ändras genom åtgärder avsedda att ändra icke-
väsentliga delar av förordningen.

Ändringsförslag 324
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan fastställa att vissa 
obligatoriska uppgifter får göras 
tillgängliga på annat sätt än på 
förpackningen eller etiketten, förutsatt att 
de allmänna principerna och kraven i 
kapitel II i denna förordning uppfylls.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

De obligatoriska livsmedelsuppgifterna bör alltid vara direkt tillgängliga för 
slutkonsumenten, och i enlighet med EU:s rättspraxis (mål C-85/94) är det enda sättet att 
garantera detta att uppgifterna finns på etiketten. Köparen är inte nödvändigtvis 
slutkonsumenten.
Detta ändringsförslag syftar till att stärka konsumentskyddet, skapa rättssäkerhet för 
företagarna, förhindra att fler obligatoriska uppgifter tillhandahålls på andra sätt och skydda 
företagarna från oproportionerliga ekonomiska bördor, vilket skulle kunna bli fallet med 
principen om ”alternativa sätt”.
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Ändringsförslag 325
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan fastställa att vissa 
obligatoriska uppgifter får göras 
tillgängliga på annat sätt än på 
förpackningen eller etiketten, förutsatt att 
de allmänna principerna och kraven i 
kapitel II i denna förordning uppfylls.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnan i förordningen. Kravet att ange 
dessa uppgifter får därför inte ändras genom kommittéförfarandet, som är avsett att ändra 
icke-väsentliga delar av förordningen.

Ändringsförslag 326
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 41.

4. I fråga om livsmedel som tillhandahålls 
utan att vara färdigförpackade eller som 
förpackas på försäljningsstället på 
konsumentens begäran eller är 
färdigförpackade för direkt försäljning 
(varor i lösvikt) ska medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser för hur storkunder 
och slutkonsumenter ska informeras. De 
ska omedelbart informera kommissionen 
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om de åtgärder de vidtagit.

Or. de

Motivering

Eftersom artikel 41 och dess särskilda befogenheter för medlemsstaterna utgår som 
självständig bestämmelse bör medlemsstaternas behörighet att bestämma hur informationen 
om lösviktsvaror ska gå till i stället regleras här. Formuleringen motsvarar gällande 
reglering i direktiv 2001/13/EG.

Ändringsförslag 327
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 41.

4. Artikel 41 ska gälla för livsmedel som
erbjuds till försäljning till 
slutkonsumenter utan att vara 
färdigförpackade, eller för livsmedel som 
förpackas på försäljningsstället på 
konsumentens begäran eller är 
färdigförpackade för direkt försäljning.

Or. en

Motivering

På grund av problemen med märkning av oförpackade livsmedel, även sådana som säljs i 
storköksmiljöer, bör dessa livsmedel undantas från kravet på obligatoriska 
märkningsuppgifter. Uppgifter om allergiframkallande ämnen måste dock anges.
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Ändringsförslag 328
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 41.

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller följande:

a) För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för 
direkt försäljning, får medlemsstaterna 
anta närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.
b) Medlemsstaterna får besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.
d) Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som 
avses i punkterna 1 och 2 till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Kapitel VI om nationella bestämmelser bör utgå och ersättas av ett gemenskapsförfarande så 
att vi får full harmonisering över hela EU.
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Ändringsförslag 329
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 41.

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller följande:

a) För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för 
direkt försäljning, får medlemsstaterna 
anta närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.
b) Medlemsstaterna får besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.
d) Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som 
avses i punkterna 1 och 2 till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Artikel 41 om nationella åtgärder för livsmedel som inte är färdigförpackade läggs till här.

Adlib Express Watermark



AM\762307SV.doc 17/178 PE418.218v01-00

SV

Ändringsförslag 330
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 41.

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller följande:

a) För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för 
direkt försäljning, får medlemsstaterna 
anta närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.
b) Medlemsstaterna får besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.
d) Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som 
avses i punkterna 1 och 2 till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Kapitel VI om nationella bestämmelser bör utgå och ersättas av ett gemenskapsförfarande så 
att vi får full harmonisering över hela EU.
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Ändringsförslag 331
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För färdigförpackade och icke 
färdigförpackade livsmedel som säljs 
genom torg- eller gårdshandel ska kravet 
att enligt gemenskapslagstiftningen förse 
konsumenterna med alla obligatoriska 
uppgifter i artikel 9 eller andra 
märkningsbestämmelser tolkas flexibelt, 
så att de obligatoriska uppgifterna kan 
tillhandahållas via tavlor eller skyltar 
eller på andra sätt.      

Or. en

Motivering

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Ändringsförslag 332
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
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uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
säkerställs.

uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, presenteras på ett sådant sätt att 
läsbarheten säkerställs.

Or. en

Motivering

En teckenstorlek på minst 3 mm är praktiskt omöjlig. Den nuvarande stipuleringen ”klart 
läsbar” räcker gott och väl och kräver endast skärpt övervakning av livsmedelssäkerheten på 
området.

Ändringsförslag 333
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, presenteras på ett sådant sätt att
läsbarheten säkerställs.

Or. en

Motivering

En teckenstorlek på minst 3 mm är praktiskt omöjlig. Den nuvarande stipuleringen ”klart 
läsbar” räcker gott och väl och kräver endast skärpt övervakning av livsmedelssäkerheten på 
området.
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Ändringsförslag 334
Karl–Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1 vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten och vara 
tydligt läsbara.

Or. de

Motivering

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten.
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren.

Ändringsförslag 335
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
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särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
säkerställs.

särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, presenteras på ett sådant sätt att 
läsbarheten säkerställs.

Or. en

Motivering

En teckenstorlek på 3 mm skulle innebära alltför höga kostnader för våra företag, som med 
detta förslag skulle tvingas göra små förpackningar större. Trenden har på senare tid gått 
mot mindre förpackningar för att minska miljöpåverkan och mot mindre portionsstorlekar till 
konsumenterna av hälso- och näringsskäl.

Ändringsförslag 336
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, presenteras på ett sådant sätt att 
läsbarheten säkerställs.

Or. en
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Motivering

Kravet på 3 mm är för litet för de obligatoriska uppgifterna. Att behålla en strikt 3-
millimetersregel skulle inte nämnvärt öka informationens synlighet på förpackningen.

Ändringsförslag 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi,

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, presenteras på ett sådant sätt att 
läsbarheten säkerställs.

Or. en

Motivering

Hur uppgifterna ska göras läsbara bör man hellre enas om genom ett vägledningsdokument 
som diskuteras fram av berörda parter och nationella (tillsyns)myndigheter.

Ändringsförslag 338
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k ska de obligatoriska 
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uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten på ett sådant sätt att en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Or. en

Motivering

En minsta teckenstorlek för all obligatorisk information skulle, särskilt i kombination med 
nationella språkkrav, minska den informationsmängd som kan ges på en etikett, särskilt när 
utrymmet är begränsat, till exempel på flaskor. Den fria rörligheten på den inre marknaden 
kommer också att påverkas negativt, eftersom det antal länder som kan få plats på en etikett 
som är gemensam för flera marknader kommer att minska. Detta kommer att försvåra 
logistiken och tillföra kostnader för tillverkarna och därmed konsumenterna.

Ändringsförslag 339
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 1 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Or. de
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Motivering

Kravet på en minsta teckenstorlek på 3 mm är inte praktiskt genomförbart och skulle i många 
fall leda till att inte ens de obligatoriska uppgifterna fick plats på livsmedlet.

Ändringsförslag 340
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek där 
x-höjden enligt definitionen i bilaga * är 
större än eller lika med 1,2 mm. De 
faktorer som anges i bilaga ** kan 
påverka läsbarheten och ska beaktas vid 
utformningen av etiketten.

Or. en

Motivering

Det behövs mätbara och därmed genomdrivbara kriterier för att göra märkningen tydligare. 
En minsta teckenstorlek garanterar inte nödvändigtvis tydligheten i stort. Denna ändring 
innebär i stället att hänsyn måste tas till ett antal faktorer som påverkar tydligheten 
(exempelvis kontrast, teckentyp och layout).
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Ändringsförslag 341
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1 a–
k, ska de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.1, när de anges på förpackningen 
eller den etikett som är fäst vid denna, vara 
tryckta på förpackningen eller etiketten 
med en teckenstorlek på minst 3 mm och 
presenteras på ett sådant sätt att en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs. Dessa obligatoriska uppgifter 
ska också tryckas i punktskrift, så att 
synskadade personer kan ta del av dem.

Or. es

Motivering

För att synskadade personer ska kunna läsa de obligatoriska uppgifterna på produktetiketten 
måste det vara obligatoriskt att trycka dessa även i punktskrift.

Ändringsförslag 342
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
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minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

minst 2 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Or. de

Motivering

Kravet på en minsta teckenstorlek på 3 mm är inte praktiskt genomförbart och skulle i många 
fall leda till att inte ens de obligatoriska uppgifterna fick plats på livsmedlet.

Ändringsförslag 343
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1 vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten på ett sådant 
sätt att de är tydligt läsbara.
Kommissionen ska tillsammans med 
representanter för berörda 
intressegrupper utarbeta bindande regler 
för läsbarheten hos 
konsumentinformation på livsmedel 
innan lagstiftningen träder i kraft. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en
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Ändringsförslag 344
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, anbringas på ett sådant sätt att 
läsbarheten säkerställs.

Or. de

Motivering

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Ändringsförslag 345
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1 a-
k, ska de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.1, när de anges på förpackningen 
eller den etikett som är fäst vid denna, vara 
tryckta på ett sådant sätt att de är tydligt 
läsbara. Kommissionen ska tillsammans 
med relevanta företrädare för 
intressegrupper utarbeta bindande regler 
för läsbarheten hos 
konsumentinformation på livsmedel.
Dessa regler ska inte ange en särskild 
teckenstorlek som ska användas generellt, 
utan fastställa proportionerna mellan 
etiketterna och de uppgifter som ska 
anges på dem. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. hu

Motivering

Ledamoten anser att om kommissionens förslag om en teckenstorlek på 3 mm slopas så är det 
viktigt att de bindande kraven om läsbarhet som senare kommer att fastslås i samarbete med 
experter och intressegrupper inte uttrycks i generella termer, eftersom en särskild 
teckenstorlek inte har samma effekt på en stor etikett som på en liten. Det är därför viktigt att 
teckenstorleken fastställs i proportion till etikettens storlek.
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Ändringsförslag 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1 a-
k ska de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.1, när de anges på förpackningen 
eller den etikett som är fäst vid denna, vara 
tryckta på förpackningen i ett tydligt 
läsbart format, bland annat genom en 
teckenstorlek med en x-höjd (det 
referensvärde som brukar användas för 
typsnitt är höjden på lilla bokstaven x) på
minst 1,7 mm och en betydande kontrast 
mellan de tryckta upplysningarna och 
bakgrunden.

Andra faktorer som ska beaktas för att 
göra livsmedelsinformationen läsbar är 
textlayout, typsnittets stil, storlek och färg, 
bakgrundsfärg, färg på förpackningen 
och de tryckta upplysningarna samt 
synavstånd och vinkel.
Kommissionen ska utarbeta regler för hur 
dessa faktorer ska tillämpas för att 
konsumentinformationen på livsmedel ska 
vara läsbar. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är delvis inspirerat av guiden för ISO-standarder. All information på en 
etikett bör vara lätt att se och klart läsbar för konsumenterna.
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Ändringsförslag 347
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1 vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten på ett sådant 
sätt att de är tydligt läsbara.

Kommissionen ska genom offentliga 
samråd med alla berörda parter utarbeta 
bindande regler för läsbarheten hos 
konsumentinformation på livsmedel.

Or. en

Motivering

Eftersom frågan är av stor betydelse för livsmedels- och dryckesindustrin bör dessa riktlinjer 
tas fram först efter offentliga samråd med alla berörda parter. På så vis skapas insyn i 
förfarandet, och alla parter får komma till tals.

Ändringsförslag 348
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
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uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

uppgifterna i artikel 9.1 vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten och vara 
tydligt läsbara.

Kommissionen ska genom offentliga 
samråd med berörda parter utarbeta 
bindande regler för läsbarheten hos 
konsumentinformation på livsmedel.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Ändringsförslag 349
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 och stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
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eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

eller etiketten med en fastställd 
teckenstorlek på minst 3 mm och 
presenteras på ett sådant sätt att en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Kriterier för att avgöra vad som är en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden ska 
fastställas med hjälp av 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Konkreta krav är nödvändiga för att livsmedelsinspektörerna effektivt ska kunna kontrollera 
att livsmedelsinformationen är läsbar.

Ändringsförslag 350
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 och stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 1.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en fastställd 
teckenstorlek på minst 3 mm och 
presenteras på ett sådant sätt att en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden 
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säkerställs. säkerställs.

Kriterier för att avgöra vad som är en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden ska 
fastställas med hjälp av 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Konkreta krav är nödvändiga för att livsmedelsinspektörerna effektivt ska kunna kontrollera 
att livsmedelsinformationen är läsbar.

Ändringsförslag 351
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för att avgöra vad som är en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden samt 
andra relevanta bestämmelser ska 
fastställas med hjälp av 
genomföranderiktlinjer som antas av 
kommissionen. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. en
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Motivering

Konkreta krav på teckenstorleken bör fastställas i förordningstexten för att undanröja den 
nuvarande rättsliga osäkerheten i frågan om vad som är en läsbar etikett. På så vis kan 
livsmedelsinspektörerna effektivare kontrollera livsmedelsinformationens läsbarhet. Vidare 
bör det införas konkreta kriterier för bedömningen av ”betydande kontrast” liksom andra 
relevanta bestämmelser för att ytterligare förtydliga vägledningen för företagare och 
livsmedelsinspektörer.

Ändringsförslag 352
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för att avgöra vad som är en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden samt 
andra relevanta bestämmelser ska 
fastställas med hjälp av 
genomföranderiktlinjer som antas av 
kommissionen. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Konkreta krav på teckenstorleken bör fastställas i förordningstexten för att undanröja den 
nuvarande rättsliga osäkerheten i frågan om vad som är en läsbar etikett. På så vis kan 
livsmedelsinspektörerna effektivare kontrollera livsmedelsinformationens läsbarhet. Vidare 
bör det införas konkreta kriterier för bedömningen av ”betydande kontrast” liksom andra 
relevanta bestämmelser för att ytterligare förtydliga vägledningen för företagare och 
livsmedelsinspektörer.
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Ändringsförslag 353
Karl–Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kommissionen ska tillsammans med 
berörda parter utarbeta riktlinjer för 
läsbarheten.

Or. de

Motivering

I stället för att bara välja ut en liten del av det som utgör en etiketts läsbarhet bör man ta ett 
helhetsgrepp i form av EU-riktlinjer som ska diskuteras fram av berörda parter och behöriga 
myndigheter.

Ändringsförslag 354
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För vissa livsmedel som i enlighet med 
särskild gemenskapslagstiftning omfattas 
av obligatoriska märkningskrav utöver 
kraven i artikel 9.1 ska teckenstorleken 
vara sådan att den tillgodoser 
konsumenternas behov av läsbarhet och 
tilläggsinformation om den särskilda 
användningen av dessa livsmedel.

Or. en

Motivering

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
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groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Ändringsförslag 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För vissa livsmedel som i enlighet med 
särskild gemenskapslagstiftning omfattas 
av obligatoriska märkningskrav utöver 
uppgifterna i artikel 9.1 ska 
teckenstorleken vara sådan att den 
tillgodoser konsumenternas behov av 
läsbar tilläggsinformation om den 
särskilda användningen av dessa 
livsmedel.

Or. en

Motivering

Specialdestinerade livsmedel innehåller ytterligare obligatoriska detaljer som lämplig 
användning, en omfattande bruksanvisning, eventuella kontraindikationer, varningar och 
medicinsk information. Det är inte möjligt att på dessa livsmedel ange uppgifterna i artikel 
9.1 med en teckenstorlek på 3 mm och dessutom de obligatoriska tilläggsuppgifterna. Därför 
bör PARNUTS-produkter undantas från minimikraven på teckenstorleken. 

Ändringsförslag 356
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För specialdestinerade livsmedel som 
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definieras i direktiv 89/398/EEG och vars 
märkning enligt 
gemenskapslagstiftningen måste 
innehålla obligatoriska uppgifter utöver 
dem som anges i artikel 9.1 ska 
teckenstorleken vara tillräckligt stor för 
att texten ska vara läsbar för 
konsumenterna och uppfylla kraven på 
ytterligare uppgifter om dessa produkters 
särskilda användningsområden.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget läggs fram av praktiska skäl, mot bakgrund av de olika bestämmelserna i 
lagstiftningen om märkning av sådana specialprodukter.

Ändringsförslag 357
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k ska finnas i samma synfält.

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e, 
f och k ska finnas i samma synfält.

Or. en

Motivering

Datummärkningen (led f) bör finnas i samma synfält som den gör enligt nuvarande 
lagstiftning (direktiv 2000/13/EG).
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Ändringsförslag 358
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k ska finnas i samma synfält.

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e, 
f och k ska finnas i samma synfält.

Or. es

Motivering

Konsumenterna är vana vid att finna uppgiften om produktens bästföredatum eller en 
hänvisning till den plats där datumet anges på etiketten tillsammans med dessa uppgifter. Det 
vore därför lämpligt att ange denna uppgift i samma synfält som produktens beteckning, 
nettokvantitet och alkoholvolym.

Ändringsförslag 359
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 10 cm2.

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största tryckbar yta som 
är mindre än 80 cm2.

Or. de

Motivering

Kommissionsförslagets undantagsbestämmelser beträffande förpackningarnas storlek är 
verklighetsfrämmande och inte praktiskt genomförbara.
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Ändringsförslag 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är 
mindre än 10 cm2.

4. Kommissionen ska utarbeta regler för 
hur de faktorer som anges i artikel 14.1 
ska tillämpas för att säkerställa läsbar 
konsumentinformation på livsmedel vars 
förpackningar eller behållare har mycket 
begränsad yta.

Or. en

Motivering

Information på alla förpackningar, oavsett storlek, bör vara tydligt läsbar för konsumenterna.
Annars är den meningslös.

Ändringsförslag 361
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 10 cm2.

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 100 cm2.

Or. en

Motivering

Om det införs en obligatorisk minsta teckenstorlek måste undantag för mindre förpackningar 
övervägas. Med den minsta teckenstorlek som kommissionen föreslår krävs en yta på minst 
100 cm2.
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Ändringsförslag 362
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är 
mindre än 10 cm2.

4. Den minsta teckenstorlek som anges 
i punkt 1 ska inte gälla förpackningar 
eller behållare där den obligatoriska 
livsmedelsinformationen upptar en yta
som motsvarar minst 50 % av den 
största ytan på förpackningen eller 
behållaren. För sådana produkter ska 
kriterierna i bilaga ** gälla.

Or. en

Motivering

En minsta teckenstorlek på 3 mm är opraktisk, särskilt för mindre förpackningar. Genom 
denna ändring skulle det införas ett undantag för små förpackningar och produkter med 
verkligt begränsat märkningsutrymme. På så vis uppstår heller inget behov av större 
förpacknings- och märkningsmaterial.

Ändringsförslag 363
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 10 cm2.

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 100 cm2.

Or. en

Motivering

Om det införs en obligatorisk minsta teckenstorlek måste undantag för mindre förpackningar 
övervägas. Med den minsta teckenstorlek som kommissionen föreslår krävs en yta på minst 
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100 cm2.

Ändringsförslag 364
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och, om så är tillämpligt, 
outplånlig. Annan text, illustrationer eller 
annat infogat material får inte på något sätt 
dölja, skymma, avleda uppmärksamheten
från eller avbryta den obligatoriska 
livsmedelsinformationen.

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och, om så är tillämpligt, 
outplånlig. Annan text, illustrationer eller 
annat infogat material får inte på något sätt 
dölja, skymma eller avbryta den 
obligatoriska livsmedelsinformationen.

Or. en

Motivering

Det ges ingen motivering till ändringen av den nuvarande lydelsen, och det finns ingen 
uppenbar anledning. Återigen införs ett odefinierat begrepp (”avleda uppmärksamheten 
från”) som enbart kommer att orsaka diskussioner och svårigheter i den vardagliga 
tillämpningen av lagstiftningen – och utan något påtagligt skäl.

Ändringsförslag 365
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och, om så är 
tillämpligt, outplånlig. Annan text, 
illustrationer eller annat infogat material 
får inte på något sätt dölja, skymma, avleda 
uppmärksamheten från eller avbryta den 
obligatoriska livsmedelsinformationen.

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och outplånlig. Annan 
text, illustrationer eller annat infogat 
material får inte på något sätt dölja, 
skymma, avleda uppmärksamheten från 
eller avbryta den obligatoriska 
livsmedelsinformationen.
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Or. es

Motivering

Det finns ingen anledning att enbart i vissa fall kräva att den obligatoriska informationen är 
outplånlig.

Ändringsförslag 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
1. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även dessa ingrediensers ursprungsland 
eller härkomstort anges.
2. För annat kött än nöt- och kalvkött får 
ursprungsland eller härkomstort endast 
uppges vara en enda plats om djuren har
fötts, fötts upp och slaktats i samma land 
eller på samma ort. I andra fall ska 
uppgift om varje plats för födsel, 
uppfödning och slakt ges.
3. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 1.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.
4. Kommissionen får fastställa 
tillämpningsbestämmelser rörande villkor 
och kriterier för användning av frivilliga 
uppgifter. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.
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Or. en

Motivering

Det ligger i konsumenternas intresse att veta var en produkt är producerad. Därför bör 
angivande av ursprungsland vara obligatoriskt.

Ändringsförslag 367
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 15 – leden a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
finnas tillgänglig innan köpet avslutas och 
ska finnas på stödmaterialet för 
distansförsäljningen eller tillhandahållas på 
andra lämpliga sätt.

a) Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
finnas tillgänglig innan köpet avslutas och 
när varan levereras och ska finnas på 
stödmaterialet för distansförsäljningen eller 
tillhandahållas på andra lämpliga sätt

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 d, 
f, g, h och k är obligatoriska först när 
varan levereras.

Or. en

Motivering

Det är obegripligt varför det görs åtskillnad mellan information som ska finnas tillgänglig vid 
köpet och sådan som ska finnas tillgänglig vid leveransen. Detta kan leda till att 
konsumenterna går miste om värdefull information.

Ändringsförslag 368
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 15 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
finnas tillgänglig innan köpet avslutas och
ska finnas på stödmaterialet för 

a) Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
finnas tillgänglig innan avtalet ingås och
vara läsbar på ett sätt som är lämpligt för
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distansförsäljningen eller tillhandahållas 
på andra lämpliga sätt.

det medel för distanskommunikation som 
används; konsumenterna ska få den 
obligatoriska informationen via ett 
varaktigt medium inom en rimlig tid efter 
det att avtalet ingåtts, dock senast när 
varan levereras och då genom tillämpning 
av artikel 13.2 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Den föreslagna formuleringen speglar bättre tillvägagångssättet i annan tillämplig 
konsumentlagstiftning i EU.

Ändringsförslag 369
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 d, 
f, g, h och k är obligatoriska först när 
varan levereras.

utgår

Or. en

Motivering

Den obligatoriska livsmedelsinformationen (dvs. uppgifterna i artikel 9.1 och de obligatoriska 
tilläggsuppgifterna för vissa livsmedelskategorier enligt bilaga III) ska finnas tillgänglig 
innan köpet avslutas. Syftet med detta ändringsförslag är att all obligatorisk 
livsmedelsinformation, även den i artikel 9.1 d, f, g, h och k, i samband med 
distansförsäljning ska finnas tillgänglig redan när köpet avslutas. 
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Ändringsförslag 370
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 d, 
f, g, h och k är obligatoriska först när 
varan levereras.

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att all obligatorisk livsmedelsinformation, även den i 
artikel 9.1 d, f, g, h och k, i samband med distansförsäljning ska finnas tillgänglig redan när 
köpet avslutas.

Ändringsförslag 371
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 d, f, 
g, h och k är obligatoriska först när varan 
levereras.

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 d, f, 
g, h och j är obligatoriska först när varan 
levereras.

Or. de

Motivering

Alkoholhalten i alkoholhaltiga drycker är ytterst viktig information, och i samband med 
distans- och onlineförsäljning måste konsumenterna ha tillgång till denna redan innan varan 
levereras. En bruksanvisning däremot behövs först när livsmedlet ska användas och kan 
därför tillhandahållas vid leverans.
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Ändringsförslag 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 d, f, 
g, h och k är obligatoriska först när varan 
levereras.

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 f är 
obligatoriska först när varan levereras.

Or. en

Motivering

Förutom när det gäller bästföredatumet, som inte kan ges på förhand, ska livsmedel som 
levereras genom distansförsäljning uppfylla samma informationskrav som livsmedel som säljs 
i affärer.

Ändringsförslag 373
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.2 ska obligatorisk 
livsmedelsinformation anges på ett språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna i 
de medlemsstater där ett livsmedel 
saluförs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.2 ska obligatorisk 
livsmedelsinformation anges på det eller de
språk som används i den medlemsstat där 
ett livsmedel saluförs.

Or. fr

Motivering

Konsumenterna bör får livsmedelsinformationen på det egna språket.
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Ändringsförslag 374
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medlemsstater där ett livsmedel 
saluförs kan på sitt territorium föreskriva 
att uppgifterna ska anges på ett eller flera 
av gemenskapens officiella språk.

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag är otidsenligt med tanke på konsumenternas ökade rörlighet inom 
EU. Punkt 2 bör därför utgå.

Ändringsförslag 375
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medlemsstater där ett livsmedel 
saluförs kan på sitt territorium föreskriva 
att uppgifterna ska anges på ett eller flera 
av gemenskapens officiella språk.

2. De medlemsstater där ett livsmedel 
saluförs kan på sitt territorium föreskriva 
att uppgifterna ska anges på ett eller flera 
av gemenskapens officiella språk. Sådana 
krav får dock inte förhindra att 
obligatorisk information i stället anges på 
andra EU-språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna i de enskilda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Obligatorisk information om livsmedel måste anges på ett språk som konsumenterna förstår, 
men reglerna får inte störa den fria rörligheten för varor. Regler om språk bör vara 
tillräckligt flexibla för att tillåta att konsumenterna ges information på ett språk som de 
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förstår utan problem, även om det kanske inte är deras modersmål. EG-domstolen har i sin 
rättspraxis gett sitt stöd till en sådan flexibilitet.

Ändringsförslag 376
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2
ska inte förhindra att uppgifterna anges på 
flera språk.

3. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte 
förhindra att uppgifterna anges på flera 
språk.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna i artikel 16 går längre än märkningsdirektivet 2000/13/EG och 
EG-domstolens relevanta rättspraxis. Man bör hålla fast vid ett språkbruk som är 
lättbegripligt för konsumenterna. Även beteckningar på främmande språk måste vara tillåtna 
om de är lättbegripliga. Kriteriet för bedömningen av vad som är lättbegripligt i enlighet med 
denna bestämmelse är, enligt de livsmedelsrättsliga grundprinciperna, alltid den 
normalbegåvade genomsnittskonsumentens uppfattning.

Ändringsförslag 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som 
är outplånlig och därför saknar etikett, 
ring eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

utgår

Or. en
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Motivering

Att en produkt säljs i glasflaskor är inget skäl att utelämna vissa av de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.

Ändringsförslag 378
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e och f obligatoriska.

Or. de

Motivering

Obligatorisk näringsvärdesdeklaration avvisas. Just returglas säljs i regel som enskild 
produkt (till exempel 200 ml eller 250 ml). Hos dessa flaskor är det ont om plats för 
märkningsuppgifter. Därför bör man ha kvar det hittillsvarande märkningsomfånget, det vill 
säga uppgift om det namn under vilket varan säljs, nettokvantitet, allergena ämnen och 
bästföredatum (jämför artikel 13.4 i märkningsdirektivet 2000/13/EG).

Ändringsförslag 379
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a–d, e, f, g och l obligatoriska.

Or. fr

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 50/178 AM\762307SV.doc

SV

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utöka den obligatoriska information som ska ges till 
konsumenterna, i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.2.

Ändringsförslag 380
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, b, c, d, e, f, g och l
obligatoriska.

Or. en

Motivering

Information enligt artikel 9.1 b (”ingrediensförteckning”), d (”mängden av vissa ingredienser 
eller kategorier av ingredienser”) och g (”särskilda förvarings- eller 
användningsanvisningar”) bör vara obligatorisk för produkter i returglas.

Ändringsförslag 381
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.
Uppgiften enligt artikel 9.1 l ska 
begränsas till den information som anges 
i artikel 29.1 a.

Or. de
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Motivering

Returglas med outplånlig märkning säljs vanligen som engångsportioner (exempelvis 200 ml 
eller 250 ml) och har en mycket begränsad tryckbar yta. En fullständig 
näringsvärdesdeklaration skulle inte få plats på denna lilla yta, och därför bör 
näringsvärdesinformationen begränsas till de för konsumenterna mest relevanta uppgifterna, 
nämligen energivärdet.

Ändringsförslag 382
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, b, c, d, e, f, g och l 
obligatoriska.

Or. en

Motivering

Information enligt artikel 9.1 b (”ingrediensförteckning”), d (”mängden av vissa ingredienser 
eller kategorier av ingredienser”) och g (”särskilda förvarings- eller 
användningsanvisningar”) bör vara obligatorisk för produkter i returglas.

Ändringsförslag 383
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen enligt artikel 9.1 l ska 
begränsas till den information som anges 
i artikel 29.1 a.

Or. en
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Motivering

Returglas med outplånlig märkning säljs vanligen som engångsportioner (exempelvis 200 ml 
eller 250 ml) och har en mycket begränsad tryckbar yta. En fullständig 
näringsvärdesdeklaration skulle inte få plats på denna lilla yta, och därför bör 
näringsvärdesinformationen begränsas till de för konsumenterna mest relevanta uppgifterna, 
nämligen energivärdet. 

Ändringsförslag 384
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 och 
för miniatyrflaskor vars största etikett inte 
överstiger 25 cm2 är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e och f obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten. De uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b ska tillhandahållas 
på andra sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. en

Motivering

I vissa branscher, särskilt för spritdrycker, är det vanligt med försäljning av miniatyrflaskor, i 
typfallet 5 cl. På grund av deras mindre storlek och funktion som ”smakprovsförpackningar” 
är det lämpligt att även de undantas från vissa märkningskrav. Det är dock svårt att mäta 
flaskor för att avgöra deras största yta. Därför är det enklare, inte minst för 
tillsynsmyndigheterna, att den avgörande faktorn för undantag är den största storleken.
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Ändringsförslag 385
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
100 cm2 är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e och f obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten. De uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b ska tillhandahållas 
på andra sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. en

Motivering

För att få lättlästa förpackningar krävs ett undantag för ytor på upp till 100 cm2 och inte bara 
10 cm2. Så kan exempelvis förpackningen till en chokladkaka ha en tryckbar yta på 70 cm2.

Ändringsförslag 386
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
100 cm2 är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e och f obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten. De uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b ska tillhandahållas 
på andra sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. en
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Motivering

För att få lättlästa förpackningar krävs ett undantag för ytor på upp till 100 cm2 och inte bara 
10 cm2. Så kan exempelvis förpackningen till en chokladkaka ha en tryckbar yta på 70 cm2. 

Ändringsförslag 387
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 100 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. en

Motivering

Den obligatoriska informationen kommer snabbt att uppta mer än 10 cm2. Därför bör 
informationen vara obligatorisk endast för förpackningar på minst 100 cm2.

Ändringsförslag 388
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
100 cm2 eller med en nettokvantitet som 
är mindre än 30 gram är endast 
uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
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konsumentens begäran. artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. de

Motivering

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Ändringsförslag 389
Karl–Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
50 cm2 är endast uppgifterna i artikel 9.1 a, 
c, e och f obligatoriska på förpackningen 
eller etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. de

Motivering

Ytan på ett tuggummipaket är 10 cm². För de flesta liknande produkter vore det omöjligt att 
med en teckenstorlek på 3 mm få med alla obligatoriska uppgifter på en yta mindre än 50 cm².
Gränsen för undantag måste därför höjas.
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Ändringsförslag 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, b, c, e 
och f obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. en

Motivering

Ingrediensförteckningen är så pass viktig information att den bör lämnas även på mindre 
förpackningar.

Ändringsförslag 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. Det är dock obligatoriskt att 
tillhandahålla alla uppgifter enligt 
artikel 9.1 via Internet, och informationen 
ska finnas tillgänglig vid 
försäljningsstället.

Or. en
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Motivering

Att en produkt är liten är inget skäl att utelämna vissa av de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.

Ändringsförslag 392
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
80 cm2 är endast uppgifterna i artikel 9.1 a, 
c, e och f obligatoriska på förpackningen 
eller etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. de

Motivering

Kommissionsförslagets undantagsbestämmelser beträffande förpackningarnas storlek är 
verklighetsfrämmande och inte praktiskt genomförbara.

Ändringsförslag 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För livsmedel i förpackningar eller 
behållare med en största yta som är 
mindre än 25 cm2 är 
näringsvärdesdeklarationen enligt 
artikel 9.1 l inte obligatorisk på 
förpackningen eller etiketten. Det är dock 
obligatoriskt att tillhandahålla denna 
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information via Internet, och 
informationen ska finnas tillgänglig vid 
försäljningsstället.

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget avseende bilaga IV. Den första meningen har tagits från bilaga 
IV för att införa krav på obligatorisk information via Internet.

Ändringsförslag 394
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
annan gemenskapslagstiftning som kräver 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration är 
den deklaration som avses i artikel 9.1 l 
inte obligatorisk för de livsmedel som 
förtecknas i bilaga IV.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
annan gemenskapslagstiftning som kräver 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration är 
den näringsvärdesdeklaration som avses i 
artikel 9.1 l inte obligatorisk för de 
livsmedel som förtecknas i bilaga IV.

Or. de

Motivering

Kommissionsförslagets undantagsbestämmelser beträffande förpackningarnas storlek är 
verklighetsfrämmande och inte praktiskt genomförbara.

Ändringsförslag 395
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varor som inte är färdigförpackade 
och varor i storkök enligt artikel 2.2 d är 
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uppgifterna i artiklarna 9 och 29 inte 
obligatoriska.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till skäl 49.

Ändringsförslag 396
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedlets beteckning ska vara dess 
föreskrivna beteckning. Om det inte finns 
någon sådan beteckning, ska livsmedlets 
beteckning vara dess vedertagna 
beteckning eller, om det inte finns någon 
vedertagen beteckning eller denna inte 
används, ska en beskrivande beteckning av 
livsmedlet ges.

1. Livsmedlets beteckning ska vara dess i 
lag föreskrivna beteckning. Om det inte 
finns någon sådan beteckning, ska 
livsmedlets beteckning vara dess 
vedertagna beteckning eller, om det inte 
finns någon vedertagen beteckning eller 
denna inte används, ska en beskrivande 
beteckning av livsmedlet ges.

Or. de

Motivering

Språklig ändring i överensstämmelse med det befintliga termbruket i märkningsdirektivet 
2000/13/EG.

Ändringsförslag 397
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda bestämmelser om 
användningen av livsmedlets beteckning 

2. Det ska även vara tillåtet att i den 
medlemsstat där livsmedlet saluförs 
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och uppgifter som ska åtfölja den 
fastställs i bilaga V.

använda den beteckning under vilken 
varan lagligen tillverkas och saluförs i 
den medlemsstat där tillverkningen sker.

Om övriga bestämmelser i denna 
förordning, särskilt de om obligatoriska 
uppgifter, inte är tillräckliga för att 
säkerställa att konsumenterna i den 
medlemsstat där varan saluförs har 
kännedom om livsmedlets verkliga natur 
och kan särskilja det från livsmedel som 
det skulle kunna förväxlas med, ska 
livsmedlets beteckning kompletteras med 
ytterligare beskrivande information i 
anslutning till beteckningen.
2a. I undantagsfall får livsmedlets 
beteckning i den medlemsstat där 
tillverkningen sker inte användas i den 
medlemsstat där saluföringen sker, när 
det livsmedel som beteckningen gäller 
skiljer sig så mycket i fråga om 
sammansättning eller framställning från 
det livsmedel som är känt under den 
beteckningen att bestämmelserna i punkt 
2 inte är tillräckliga för att säkerställa att 
konsumenterna i den medlemsstat där 
varan saluförs ges korrekt information.
2b. Beteckningen får inte ersättas med 
tillverkarens märke, ett varumärke eller 
ett fantasinamn.
2c. Den beteckning under vilken varan 
säljs ska omfatta eller åtföljas av 
uppgifter om livsmedlets fysiska tillstånd 
eller den särskilda behandling som 
livsmedlet fått (t.ex. pulvrisering, 
frystorkning, djupfrysning, koncentrering, 
rökning) i samtliga fall då avsaknaden av 
sådan information skulle kunna skapa 
förvirring hos köparen.
2d. Livsmedel som behandlats med 
joniserande strålning ska märkas med 
uppgiften ”bestrålad” eller ”behandlad 
med joniserande strålning”.
2e. I bilaga V anges särskilda krav för 
beteckningen ”köttfärs”.
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Or. de

Motivering

Målet om enklare och bättre lagstiftning kräver att bestämmelserna om livsmedlens 
beteckning regleras i en och samma artikel i förordningen (här: artikel 18). Den befintliga 
regleringen i märkningsdirektivet 2000/13/EG är klar och entydig och bör därför övertas 
(jämför artikel 5).

Ändringsförslag 398
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för,
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

utgår

Or. fi

Motivering

Det är viktigt för konsumenterna att få veta också vilka ingredienser som ingår i 
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alkoholhaltiga drycker. Särskilt viktigt är det för sådana konsumenter som lider till exempel 
av diabetes.

Ändringsförslag 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 20 – led (e)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Särskilda bestämmelser bör finnas för alkoholhaltiga drycker eftersom konsumenterna måste 
informeras om kvaliteten och kvantiteten hos de viktigaste näringsämnena i dessa drycker, 
såsom kolhydrater och den totala energimängden.
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Ändringsförslag 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 20 – led (e)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen syftar till en hög hälsonivå för konsumenterna är det obegripligt 
varför just alkoholhaltiga drycker ska gynnas och undantas från märkningskraven.
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Ändringsförslag 401
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 20 – led (e)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 402
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 

e) Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol. Kommissionen 
ska [fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande] lägga fram en rapport om 
tillämpningen av artikel 19 på dessa 

Adlib Express Watermark



AM\762307SV.doc 65/178 PE418.218v01-00

SV

[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor bör alla alkoholhaltiga drycker hanteras på samma sätt så att 
det inte leder till negativa konsekvenser för konkurrensen.

Ändringsförslag 403
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 
2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 

e) Alkoholhaltiga drycker. Kommissionen 
ska [fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande] lägga fram en rapport om 
tillämpningen av artikel 19 på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.
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artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Om undantag medges för vin, öl och spritdrycker, men däremot inte för andra alkoholhaltiga 
drycker får man inte till stånd någon enhetlighet på detta område. I stället kommer somliga 
definierade produkter att gynnas och andra diskrimineras. Konkurrensen skulle snedvridas 
och konsumenterna skulle bli vilseledda i fråga om de olika produkternas respektive 
sammansättning.

Ändringsförslag 404
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 20 – led (e)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
vin och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.
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avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att konsumenterna ska få information om vilka ingredienser 
som använts vid tillverkningen av öl och spritdrycker. Det finns stora skillnader i 
användningen av ingredienser i dessa produkter. I öl kan exempelvis korn i hög grad bytas ut 
mot majs. Enligt skäl 27 ska man för alkoholhaltiga blanddrycker ange uppgifter om 
ingredienserna för att ge konsumenterna den information de behöver för att kunna göra 
välgrundade val. Denna information bör tillhandahållas för öl och spritdrycker.

Ändringsförslag 405
Graham Watson, Jules Maaten

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordningar (EG) nr 1493/1999 och nr 
1601/1991, fruktviner enligt 
bilaga VII C.2 till rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, ciderdrycker och mjöd –
samtliga dessa drycker vare sig de är 
aromatiserade eller inte – samt öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
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artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika diskriminering av fruktviner, aromatiserade viner och cider, som är jästa 
alkoholhaltiga drycker på samma sätt som vin och öl.

Ändringsförslag 406
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och
spritdrycker enligt definitionen i artikel 
2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

e) De kategorier av vin som definieras i 
rådets förordning (EG) nr 479/2008, de 
produkter som definieras i rådets 
förordning (EEG) nr 1601/91 och 
liknande produkter framställda av andra 
frukter än vindruvor samt öl och 
spritdrycker som definieras i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. es

Motivering

Här föreslås en alternativ formulering som skulle börja användas från det att förordningarna 
om organisationen av den inre marknaden för vin och spritdrycker antagits.
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Ändringsförslag 407
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, 
vinprodukter enligt förordningarna (EG) 
nr 479/2008 och nr 1601/1991, fruktöl 
samt öl och spritdrycker enligt definitionen 
i artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker och andra alkoholhaltiga 
drycker. Kommissionen ska [fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande] lägga 
fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör generellt inte omfattas av denna förordning, utan för dem behövs 
det särskilda bestämmelser. För detta ändamål måste först några principiella frågor utredas, 
eftersom det till exempel vore ytterst betänkligt med uppgifter om näringsvärdet per 100 ml 
för spritdrycker och eftersom många av de näringsämnen som ingår i livsmedel inte alls 
förekommer i de alkoholhaltiga dryckerna.
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Ändringsförslag 408
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999 som 
används till aromatiserade vinbaserade 
drycker och aromatiserade drinkar 
baserade på vinprodukter enligt 
definitionen i rådets förordning 
(EEG) nr 1601/1991, fruktvin enligt 
bilaga VII C.2 till rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, ciderdrycker och 
mjöd – samtliga dessa drycker vare sig de 
är aromatiserade eller inte – samt öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika diskriminering av fruktviner, aromatiserade viner, ciderdrycker och mjöd 
– aromatiserade eller inte – som är jästa alkoholhaltiga drycker på samma sätt som vin och 
öl.
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Ändringsförslag 409
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

e) Vin och vinprodukter enligt definitionen 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 och rådets förordning 
(EEG) nr 1601/1991 av den 10 juni 1991, 
öl och spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska vid behov antas i enlighet med 
följande förfaranden:
a) För de produkter som anges i artikel X 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
b) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt 
förfarandet i artikel 13 i den 
förordningen.
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c) För de produkter som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89 ska åtgärderna antas 
enligt förfarandet i artikel X i den 
förordningen.
d) För övriga produkter ska åtgärderna 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. en

Ändringsförslag 410
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 

e) Vin och vinprodukter enligt definitionen 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 och rådets förordning 
(EEG) nr 1601/1991 av den 10 juni 1991, 
öl och spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska vid behov antas i enlighet med 
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artikel 49.3. följande förfaranden:
a) För de produkter som anges i artikel X 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
b) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt 
förfarandet i artikel 13 i den 
förordningen.
c) För de produkter som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89 ska åtgärderna antas 
enligt förfarandet i artikel X i den 
förordningen.
d) För övriga produkter ska åtgärderna 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Definitionen av räckvidden för de undantag som ges för viner bör ändras för att garantera att 
samtliga vinprodukter som definieras och regleras enligt rådets förordning (EEG) nr 
1601/1991 undantas från kravet på ingrediensförteckning och näringsvärdesdeklaration. 
Vinprodukter definieras och regleras i förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om 
den gemensamma organisationen av marknaden för vin och i rådets förordning (EEG) nr 
1601/1991 av den 10 juni 1991 om aromatiserade viner och andra vinbaserade produkter.
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Ändringsförslag 411
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 479/2008 av den 
29 april 2008, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. I tillämpliga fall 
ska de åtgärder som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den antas

- i) i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som avses i 
artikel 113.1 i rådets förordning (EG) 
nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin, när det gäller 
produkter som definieras i den 
förordningen,
- ii) i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 25.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning av (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, när det 
gäller spritdrycker som definieras i den 
förordningen,
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- iii) i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3, när det gäller övriga 
alkoholhaltiga drycker.

Or. fr

Motivering

Teknikaliteterna kring allt som rör märkning av vin bör tas upp i de specifika förordningarna 
om den gemensamma organisationen av marknaden.

Förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaden är mycket uttömmande 
och täcker samtliga sätt som vin ska presenteras och märkas på. Därför måste det finnas 
möjlighet att fastställa införanderegler i form av specifika kommittéregler som fastställs 
genom den gemensamma organisationen av marknaden för vin.

Ändringsförslag 412
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande beståndsdelar i ett livsmedel 
behöver inte ingå i 
ingrediensförteckningen:

Följande beståndsdelar i ett livsmedel 
behöver inte ingå i 
ingrediensförteckningen, förutom om de 
ingår i bilaga III:

Or. en

Ändringsförslag 413
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande beståndsdelar i ett livsmedel
behöver inte ingå i 
ingrediensförteckningen:

Följande beståndsdelar i ett livsmedel ska 
inte räknas som ingredienser:
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a) De beståndsdelar i en ingrediens som 
under framställningsprocessen tillfälligt 
avskilts men senare åter tillförts livsmedlet 
i proportioner som inte överskrider de 
ursprungliga.

a) De beståndsdelar i en ingrediens som 
under framställningsprocessen tillfälligt 
avskilts men senare åter tillförts livsmedlet 
i proportioner som inte överskrider de 
ursprungliga.

b) Livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer

b) Livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer

i) vars förekomst i ett visst livsmedel 
uteslutande beror på att de ingått i en eller 
flera ingredienser i det aktuella livsmedlet, 
förutsatt att de inte har någon teknisk 
funktion i den färdiga varan, eller

i) vars förekomst i ett visst livsmedel 
uteslutande beror på att de ingått i en eller 
flera ingredienser i det aktuella livsmedlet, 
förutsatt att de inte har någon teknisk 
funktion i den färdiga varan, eller

ii) som används som processhjälpmedel. ii) som används som processhjälpmedel.
c) Ämnen som används i sådana mängder 
som lösningsmedel eller bärare för 
näringsämnen, livsmedelstillsatser eller
aromer som är absolut nödvändiga.

c) Ämnen som används i sådana mängder 
som lösningsmedel eller bärare för 
mikrokulturer, livsmedelstillsatser,
aromer, enzymer eller andra ämnen med 
fysiologiskt eller tekniskt syfte som är 
absolut nödvändiga.

d) Ämnen som inte är livsmedelstillsatser 
men som används på samma sätt och med 
samma syfte som processhjälpmedel och 
som finns kvar i den färdiga varan, om än i 
annan form.

d) Ämnen som inte är livsmedelstillsatser 
men som används på samma sätt och med 
samma syfte som processhjälpmedel och 
som finns kvar i den färdiga varan, om än i 
annan form.

e) Vatten e) Vatten
i) om vattnet används under 
framställningsprocessen enbart för att 
rekonstituera en ingrediens som används i 
koncentrerad eller torkad form, eller

i) om vattnet används under 
framställningsprocessen enbart för att 
rekonstituera en ingrediens som används i 
koncentrerad eller torkad form, eller

ii) om detta utgör en lag som normalt inte 
konsumeras.

ii) om detta utgör en lag som normalt inte 
konsumeras.

Or. de

Motivering

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).
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Ändringsförslag 414
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning.

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
alltid anges på ett sådant sätt att 
mottagarna omedelbart och tydligt kan 
urskilja ingrediensernas eller ämnenas 
potential att framkalla allergi eller 
intolerans.

Or. de

Motivering

Ett förtydligande enligt vilket ingredienserna måste ges en beteckning som gör att berörda 
allergiker kan urskilja ingrediensernas allergena potential.

Ändringsförslag 415
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning.

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
alltid anges på ett sådant sätt att de 
avsedda mottagarna kan urskilja 
ingrediensernas eller ämnenas potential 
att framkalla allergi eller intolerans.

Or. de
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Motivering

Ett förtydligande enligt vilket ingredienserna måste ges en beteckning som gör att berörda 
allergiker kan urskilja ingrediensernas allergena potential.

Ändringsförslag 416
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 22– punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning.

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om beteckningen på den ingrediens eller 
det ämne som orsakar allergi eller 
intolerans.

Or. en

Motivering

Det är tydligare och effektivare att ange det ämne som orsakar allergi eller intolerans i stället 
för den ingrediens som innehåller ett sådant ämne.

Ändringsförslag 417
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 22– punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid behov kan detaljerade regler för 
presentationen av de uppgifter som avses i 
punkt 1 antas
- a) i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som avses i 
artikel 113.1 i rådets förordning (EG) 
nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den 

Adlib Express Watermark



AM\762307SV.doc 79/178 PE418.218v01-00

SV

gemensamma organisationen av 
marknaden för vin, när det gäller 
produkter som avses i artikel 1.2 i den 
förordningen,
- b) i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som avses i 
artikel 13 i rådets förordning (EG) 
nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om 
allmänna bestämmelser för definition, 
beskrivning och presentation av 
aromatiserade viner, aromatiserade 
vinbaserade drycker och aromatiserade 
drinkar baserade på vinprodukter, när det 
gäller produkter som avses i artikel 2.1 i 
den förordningen,
- c) i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 25.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning av (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, när det 
gäller de produkter som avses i den 
förordningen,
- d) i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 49.2, när 
det gäller övriga alkoholhaltiga drycker.

Or. fr

Motivering

Teknikaliteterna kring allt som rör märkning av vin bör tas upp i de specifika förordningarna 
om den gemensamma organisationen av marknaden.

Förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaden är mycket uttömmande 
och täcker samtliga sätt som vin ska presenteras och märkas på. Därför måste det finnas 
möjlighet att fastställa införanderegler i form av specifika kommittéregler som fastställs 
genom den gemensamma organisationen av marknaden för vin.
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Ändringsförslag 418
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 22– punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alkoholhaltiga drycker ska innehålla 
en varning för gravida kvinnor i enlighet 
med bilaga III.*

Or. en

Ändringsförslag 419
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mängden av en ingrediens eller kategori 
av ingredienser som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel ska anges om

1. Mängden av en ingrediens eller kategori 
av ingredienser som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel ska anges i enlighet med denna 
artikel.
2. Den uppgift som avses i punkt 1 ska 
vara obligatorisk om

a) ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga ingår i livsmedlets 
beteckning eller vanligtvis förknippas med 
den beteckningen av konsumenterna, eller

a) ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga ingår i den beteckning
som livsmedlet säljs under eller vanligtvis 
förknippas med den beteckningen av 
konsumenterna, eller

b) ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga framhävs i märkningen 
genom ord, bild eller grafik, eller

b) ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga framhävs i märkningen 
genom ord, bild eller grafik, eller

c) ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga är nödvändig för att 
känneteckna livsmedlet och särskilja det från 
varor som det skulle kunna förväxlas med på 
grund av sin beteckning eller sitt utseende.

c) ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga är nödvändig för att 
känneteckna livsmedlet och särskilja det 
från varor som det skulle kunna förväxlas 
med på grund av sin beteckning eller sitt 
utseende, eller

2. Kommissionen kan ändra punkt 1 d) det handlar om ett sådant fall som 
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genom att lägga till ytterligare fall. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

bestäms i enlighet med förfarandet i 
artikel 49.2.

3. Tekniska bestämmelser om 
tillämpningen av punkt 1, inklusive 
särskilda fall där mängden av vissa 
ingredienser inte behöver anges, fastställs 
i bilaga VII.

3. Punkt 2 ska inte gälla

a) en ingrediens eller kategori av 
ingredienser
vars avrunna nettovikt anges i enlighet 
med artikel 8.4, eller
vars mängd enligt 
gemenskapsbestämmelserna redan krävs i 
märkningen, eller
som används i små mängder i 
aromgivande syfte, eller
som, trots att den ingår i den beteckning 
under vilken livsmedlet säljs, inte styr 
konsumenternas val i den medlemsstat där 
livsmedlet saluförs, eftersom variationen i 
mängd inte är avgörande för att 
känneteckna livsmedlet eller inte är sådan 
att den särskiljer livsmedlet från liknande 
livsmedel; i tveksamma fall ska det avgöras 
i enlighet med förfarandet i artikel 49.2 om 
villkoren i denna strecksats är uppfyllda,
b) om särskilda gemenskapsbestämmelser 
exakt föreskriver mängden av en ingrediens 
eller kategori av ingredienser utan att 
föreskriva att detta ska anges i märkningen,
c) i de fall som avses i fjärde och femte 
strecksatserna i artikel 6.5,
d) om det handlar om ett sådant fall som 
bestäms i enlighet med förfarandet i 
artikel 49.2.
4. Den angivna mängden, uttryckt i 
procent, ska motsvara mängden av 
ingrediensen eller ingredienserna vid den 
tidpunkt då de används.
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Gemenskapsbestämmelserna får dock 
innehålla undantag från denna princip 
för vissa livsmedel. Sådana bestämmelser 
ska antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 49.2.
5. Den uppgift som avses i punkt 1 ska 
anges antingen i eller intill den beteckning 
under vilken livsmedlet säljs eller i 
ingrediensförteckningen i anslutning till 
ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga.
6. Denna artikel ska inte påverka 
gemenskapsbestämmelserna om 
näringsvärdesdeklaration för livsmedel.

Or. en

Motivering

Det finns inget stöd för en åtskillnad av de rättsliga bestämmelserna på det sätt som föreslås 
här och längre fram. Bestämmelserna i bilagan är grundläggande delar av de rättsliga 
bestämmelserna och inte rena teknikaliteter som kan flyttas till bilagorna. I synnerhet för 
konsekvensens och tillämpbarhetens skull bör endast verkliga teknikaliteter flyttas till 
bilagan. Samma anmärkning och motivering gäller artiklarna 18 och 25.

Ändringsförslag 420
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 24– punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett livsmedels nettoinnehåll ska, 
beroende på vad som är lämpligt, uttryckas 
i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram, och anges i

1. Ett livsmedels nettoinnehåll ska, 
beroende på vad som är lämpligt, uttryckas 
i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram, eller i enlighet med nationell 
lagstiftning.

a) volymenheter i fråga om vätskor,
b) viktenheter i fråga om andra varor.

Or. en
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Motivering

Kravet att vätskor ska säljas i milliliter osv. och andra varor i viktenheter är för restriktivt.
Det finns alltför många exempel på vätskor som säljs i viktenheter (honung och yoghurt) och 
livsmedel i fast form som säljs i volymenheter.

Ändringsförslag 421
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 24– punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett livsmedels nettoinnehåll ska, 
beroende på vad som är lämpligt, uttryckas 
i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram, och anges i

1. Ett livsmedels nettokvantitet ska, 
beroende på vad som är lämpligt, uttryckas 
i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram, och anges i

a) volymenheter i fråga om vätskor, a) volymenheter i fråga om vätskor enligt 
rådets direktiv 85/339/EEG av den 27 juni 
1985 om förpackningar för drycker och 
flytande livsmedel,

b) viktenheter i fråga om andra varor. b) viktenheter i fråga om andra varor.

Or. de

Motivering

Språklig ändring i överensstämmelse med det befintliga termbruket i märkningsdirektivet 
2000/13/EG.

Eftersom det i praktiken föreligger rättsosäkerhet hos vissa livsmedel i fråga om 
avgränsningen mellan ”fast” och ”flytande” (bland annat när det gäller ketchup, såser, 
majonnäs, glass och kryddor) bör punkt 1 göras mer konkret.
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Ändringsförslag 422
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 24– punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om gemenskapsbestämmelser eller, 
om sådana saknas, nationella 
bestämmelser föreskriver att innehållet
ska anges på ett visst sätt (t.ex. nominell 
mängd, minimimängd, 
genomsnittsmängd) ska denna mängd 
anses som nettoinnehåll enligt detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Kravet att vätskor ska säljas i milliliter osv. och andra varor i viktenheter är för restriktivt.
Det finns alltför många exempel på vätskor som säljs i viktenheter (honung och yoghurt) och 
livsmedel i fast form som säljs i volymenheter.

Ändringsförslag 423
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I fråga om livsmedel som från 
mikrobiologisk synpunkt är lättfördärvliga 
och som därför efter en kort period kan antas 
utgöra en omedelbar fara för människors 
hälsa, ska bästföredatum ersättas med sista 
förbrukningsdag.

1. Bästföredatum för ett livsmedel ska 
vara den dag fram till vilken livsmedlet 
vid rätt förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper. Det ska anges i enlighet med 
punkterna 2–5.

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Datumet ska föregås av orden

– ”Bäst före …” när datumet omfattar 
uppgift om dagen,
– ”Bäst före utgången av …” i övriga fall.
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3. Det sätt att ange bästföredatum som avses 
i punkt 1 c i bilaga IX kan specificeras i 
enlighet med förfarandet i artikel 49.2.

3. De ord som avses i punkt 2 ska åtföljas 
av

– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Om det behövs ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska 
hålla sig under den angivna perioden.

4. Datumet ska bestå av dag, månad och 
år i okodad kronologisk form.
Dock är det i fråga om livsmedel
– med kortare hållbarhetstid än tre 
månader tillräckligt att ange dag och 
månad,
– med längre hållbarhetstid än tre 
månader men kortare än 18 månader 
tillräckligt att ange månad och år,
– med längre hållbarhetstid än 18 
månader tillräckligt att ange året.
Sättet som datumet anges på får 
fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2.
5. Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser där andra typer 
av datummärkning föreskrivs ska uppgift 
om bästföredatum inte krävas för
– färsk frukt och färska grönsaker, 
inklusive potatis, som inte skalats, delats i 
bitar eller behandlats på liknande sätt;
detta undantag ska inte tillämpas på 
groddar och liknande produkter såsom 
skott av baljväxter,
– viner, likörviner, mousserande viner, 
aromatiserade viner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än 
druvor samt ciderdrycker och mjöd –
samtliga dessa drycker vare sig de är 
aromatiserade eller inte – samt drycker 
enligt KN-numren 22060091, 22060093 
och 22060099 som har framställts av 
druvor eller druvmust,
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– drycker som innehåller minst 10 
volymprocent alkohol,
– läskedrycker, fruktjuicer, fruktnektar 
och alkoholhaltiga drycker i separata 
behållare på mer än fem liter och avsedda 
för storkök,
– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
tillverkningen,
– ättika,
– koksalt,
– socker i fast form,
– konfektyrvaror som nästan enbart 
består av smaksatt och/eller färgat socker,
– tuggummi och liknande produkter,
– portionsförpackningar av glass.
2. Datumet för sista förbrukningsdag ska 
anges enligt följande:
a) Det ska föregås av orden ”används 
före”.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
1. antingen själva datumet, eller
2. en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Dessa uppgifter ska följas av en 
beskrivning av de förvaringsanvisningar 
som man måste rätta sig efter.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna bör reglera både bästföredatum och sista förbrukningsdag på ett sätt som 
lätt förstås och på samma ställe. Bestämmelserna i bilagan är grundläggande delar av de 
rättsliga bestämmelserna och inte rena teknikaliteter. 
Ciderdrycker och mjöd måste behandlas på samma sätt som övriga alkoholhaltiga drycker i 
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förteckningen, vare sig de är aromatiserade eller inte, men omfattas inte av förteckningens 
nuvarande utformning.

Ändringsförslag 424
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bästföredatum och sista förbrukningsdag Datummärkning (bästföredatum och sista 
förbrukningsdag)

Or. en

Motivering

Datummärkning är ett område där förvirring råder, eftersom det är svårt att veta vilka datum 
som ska gälla för vilka livsmedel. Ändringsförslaget är ett sätt att förenkla förslaget och på så 
sätt hjälpa livsmedelsindustrin att tillämpa datummärkning korrekt.

Ändringsförslag 425
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I fråga om livsmedel som från 
mikrobiologisk synpunkt är 
lättfördärvliga och som därför efter en 
kort period kan antas utgöra en 
omedelbar fara för människors hälsa, ska
bästföredatum ersättas med sista 
förbrukningsdag.

1. Datummärkningen ska bestå av
antingen bästföredatum eller sista 
förbrukningsdag och ska anges i enlighet 
med bilaga IX.

Or. en

Motivering

Datummärkning är ett område där förvirring råder, eftersom det är svårt att veta vilka datum 
som ska gälla för vilka livsmedel. Ändringsförslaget är ett sätt att förenkla förslaget och på så 
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sätt hjälpa livsmedelsindustrin att tillämpa datummärkning korrekt.

Ändringsförslag 426
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I fråga om livsmedel som från 
mikrobiologisk synpunkt är lättfördärvliga 
och som därför efter en kort period kan 
antas utgöra en omedelbar fara för 
människors hälsa, ska bästföredatum 
ersättas med sista förbrukningsdag.

1. I fråga om livsmedel som från 
mikrobiologisk synpunkt är lättfördärvliga 
och som därför efter en kort period kan 
antas utgöra en omedelbar fara för 
människors hälsa, ska bästföredatum 
ersättas med sista förbrukningsdag, och i 
fråga om kött- och fjäderfäprodukter ska 
det ersättas med slaktdatum.

Or. en

Ändringsförslag 427
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I fråga om livsmedel som från 
mikrobiologisk synpunkt är 
lättfördärvliga och som därför efter en 
kort period kan antas utgöra en 
omedelbar fara för människors hälsa, ska 
bästföredatum ersättas med sista 
förbrukningsdag.

1. Bästföredatum för ett livsmedel ska 
vara den dag fram till vilken livsmedlet 
vid rätt förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper. Det ska anges i enlighet med 
punkterna 2–5.

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Datumet ska föregås av orden

– ”Bäst före …” när datumet omfattar 
uppgift om dagen,
– ”Bäst före utgången av …” i övriga fall.

3. Det sätt att ange bästföredatum som 
avses i punkt 1 c i bilaga IX kan 

3. De ord som avses i punkt 2 ska åtföljas 
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specificeras i enlighet med förfarandet i 
artikel 49.2.

av

– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Om det behövs ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska 
hålla sig under den angivna perioden.

4. Datumet ska bestå av dag, månad och 
år i okodad kronologisk form.
Dock är det i fråga om livsmedel
– med kortare hållbarhetstid än tre 
månader tillräckligt att ange dag och 
månad,
– med längre hållbarhetstid än tre 
månader men kortare än 18 månader 
tillräckligt att ange månad och år,
– med längre hållbarhetstid än 18 
månader tillräckligt att ange året.
Sättet som datumet anges på får 
fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2.
5. Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser där andra typer 
av datummärkning föreskrivs ska uppgift 
om bästföredatum inte krävas för
färsk frukt och färska grönsaker, 
inklusive potatis, som inte skalats, delats i 
bitar eller behandlats på liknande sätt;
detta undantag ska inte tillämpas på 
groddar och liknande produkter såsom 
skott av baljväxter,
– viner, likörviner, mousserande viner, 
aromatiserade viner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än 
druvor samt ciderdrycker och mjöd –
samtliga dessa drycker vare sig de är 
aromatiserade eller inte – samt drycker 
enligt KN-numren 22060091, 22060093 
och 22060099 som har framställts av 
druvor eller druvmust,
– drycker som innehåller minst 10 
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volymprocent alkohol,
– läskedrycker, fruktjuicer, fruktnektar 
och alkoholhaltiga drycker i separata 
behållare på mer än fem liter och avsedda 
för storkök,
– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
tillverkningen,
– ättika,
– koksalt,
– socker i fast form,
– konfektyrvaror som nästan enbart 
består av smaksatt och/eller färgat socker,
– tuggummi och liknande produkter, 
portionsförpackningar av glass.
2. Datumet för sista förbrukningsdag ska 
anges enligt följande:
a) Det ska föregås av orden ”används 
före”.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Dessa uppgifter ska följas av en 
beskrivning av de förvaringsanvisningar 
som man måste rätta sig efter.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna bör reglera både bästföredatum och sista förbrukningsdag på ett sätt som 
lätt förstås och på samma ställe.
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Ändringsförslag 428
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Datumet ska anges enligt följande:

A. BÄSTFÖREDATUM
a) Datumet ska föregås av orden
– ”Bäst före …” när datumet omfattar 
uppgift om dagen,
– ”Bäst före utgången av …” i övriga fall.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Om det behövs ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska 
hålla sig under den angivna perioden.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
år i okodad kronologisk form.
Dock är det i fråga om livsmedel
– med kortare hållbarhetstid än 
tre månader tillräckligt att ange dag och 
månad,
– med längre hållbarhetstid än tre 
månader men kortare än 18 månader 
tillräckligt att ange månad och år,
– med längre hållbarhetstid än 
18 månader tillräckligt att ange året.
d) Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser som föreskriver 
om andra typer av datummärkning, ska 
uppgift om bästföredatum inte krävas för
– färsk frukt och färska grönsaker, 
inklusive potatis, som inte skalats, delats i 
bitar eller behandlats på liknande sätt;
detta undantag ska inte tillämpas på 
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groddar och liknande produkter såsom 
skott av baljväxter,
– viner, likörviner, mousserande viner, 
aromatiserade viner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än 
druvor samt drycker enligt KN-numren 
22060091, 22060093 och 22060099 som 
har framställts av druvor eller druvmust,
– drycker som innehåller minst 
10 volymprocent alkohol,
– läskedrycker, fruktjuicer, fruktnektar 
och alkoholhaltiga drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol i separata behållare på mer än 
fem liter och avsedda för storkök,
– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
tillverkningen,
– ättika,
– koksalt,
– socker i fast form,
– konfektyrvaror som nästan enbart 
består av smaksatt och/eller färgat socker,
– tuggummi och liknande produkter,
– portionsförpackningar av glass.
B. SISTA FÖRBRUKNINGSDAG
a) Datumet ska föregås av orden 
”används före”.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Dessa uppgifter ska följas av en 
beskrivning av de förvaringsanvisningar 
som man måste rätta sig efter.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form.
d) Sättet att ange bästföredatumet enligt 
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avsnitt A led c i denna punkt får 
fastställas enligt det föreskrivande 
förfarandet i artikel 49.2.
C. TILLVERKNINGSDATUM
a) Datumet ska föregås av orden 
”tillverkat den”
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form.

Or. de

Motivering

Av omsorg om tydligheten tas bilaga IX med i rättsaktstexten och kompletteras med begreppet 
”tillverkningsdatum”, såsom i artikel 2.2ab (ny).

Ändringsförslag 429
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Datumet ska anges på följande sätt:

A. BÄSTFÖREDATUM
a) Datumet ska föregås av orden
”Bäst före …” när datumet omfattar 
uppgift om dagen,
”Bäst före utgången av …” i övriga fall.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av 
antingen själva datumet, eller en 
hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
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Om det behövs, ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska 
hålla sig under den angivna perioden.
c) Datumet ska, i okodad form, bestå av 
dag, månad och år, i denna ordning och 
på samma språk som märkningen.
d) Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser där andra typer 
av datummärkning föreskrivs ska uppgift 
om bästföredatum inte krävas för:
– färsk frukt och färska grönsaker, 
inklusive potatis, som inte skalats, delats i 
bitar eller behandlats på liknande sätt;
detta undantag ska inte tillämpas på 
groddar och liknande produkter såsom 
skott av baljväxter,
– viner, mousserande viner, kryddade 
starkviner och liknande produkter 
framställda av andra frukter än druvor 
samt drycker enligt KN-numren 
22060091, 22060093 och 22060099 som 
har framställts av druvor eller druvmust,
– drycker som innehåller minst 
10 volymprocent alkohol,
– läskedrycker, fruktjuicer, fruktnektar 
och alkoholhaltiga drycker med en 
alkoholhalt på minst 1,2 volymprocent i 
separata behållare på mer än fem liter 
och avsedda för storkök,
– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
tillverkningen,
– ättika,
– koksalt,
– socker i fast form,
– konfektyrvaror som nästan enbart 
består av aromer och/eller färgat socker,
– tuggummi och liknande produkter,
– portionsförpackningar av glass.
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B. SISTA FÖRBRUKNINGSDAG
a) Det ska föregås av orden ”används 
före”.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
antingen själva datumet, eller
en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Dessa uppgifter ska följas av en 
beskrivning av de förvaringsanvisningar 
som man måste rätta sig efter.
c) Datumet ska, i okodad form, bestå av 
dag, månad och år, i denna ordning och 
på samma språk som märkningen.
d) Det sätt att ange bästföredatum som 
avses i punkt 1 c i bilaga IX kan 
specificeras i enlighet med förfarandet i 
artikel 49.2.
C. TILLVERKNINGSDATUM
a) Det ska föregås av orden ”används 
före”.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
antingen själva datumet, eller
en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
c) Datumet ska, i okodad form, bestå av 
dag, månad och år, i denna ordning och 
på samma språk som märkningen.

Or. hu

Motivering

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
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sorrendben tartalmazzák az információt.

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége.
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Ändringsförslag 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX. Det får inte vara dolt och ska 
anges på väl synlig plats.

Or. en

Motivering

För närvarande är bästföredatum ofta dolt och svårt att hitta.

Ändringsförslag 431
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. För livsmedel som efter kort tid, om de 
inte förvaras på rätt sätt, sannolikt utgör 
en omedelbar fara för människors hälsa 
på grund av tillväxt av patogena 
mikroorganismer, ska en sista 
förbrukningsdag anges.

Or. en
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Motivering

Datummärkning är svårt, eftersom det är svårt att veta vilka datum som ska gälla för vilka 
livsmedel. Ändringsförslaget är ett sätt att förenkla förslaget och på så sätt hjälpa 
livsmedelsindustrin att tillämpa datummärkning korrekt. 

Ändringsförslag 432
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bästföredatum ska vara det datum 
fram till vilket livsmedlet vid rätt 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper.  

Or. en

Motivering

Datummärkning är svårt, eftersom det är svårt att veta vilka datum som ska gälla för vilka 
livsmedel. Ändringsförslaget är ett sätt att förenkla förslaget och på så sätt hjälpa 
livsmedelsindustrin att tillämpa datummärkning korrekt.

Ändringsförslag 433
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Ursprung och härkomst

1. Om ursprung eller härkomst anges i 
enlighet med artikel 9.1 i ska följande 
gälla:
i) Om kött är den karaktärsgivande 
ingrediensen i ett livsmedel och köttets 
ursprungsland/-länder eller härkomst inte 
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är samma som livsmedlets ska 
köttingrediensernas ursprungsland/-
länder eller härkomst också anges.
Om köttet kommer från två eller flera 
länder eller härkomstorter får en 
förteckning över dessa länder eller 
härkomstorter lämnas.
ii) För rått kött, förutom fjäderfäkött från 
tredjeländer, och nöt- och kalvkött får 
ursprungsland eller härkomst endast 
uppges vara en enda plats om djuren är 
födda och uppfödda i samma land eller 
ort. I andra fall ska uppgifter om varje 
plats för födsel och uppfödning anges.
2. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 1.
Dessa bestämmelser, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.
3. Denna förordning ska tillämpas utan 
att det påverkar märkningen i enlighet 
med särskild gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Förslaget bör fokusera på livsmedelskategorier som är särskilt viktiga för konsumenter, och 
inte på alla huvudingredienser. För konsumenter är platsen för födsel/uppfödning viktigare 
än platsen för slakt. Det finns också andra svårigheter förknippade med placeringen av 
slakterier, som skulle kunna begränsa främjandet av regionala produkter.

Ändringsförslag 434
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bruksanvisningen till ett livsmedel ska 
vara utformad så att livsmedlet kan 

1. Bruksanvisningen till ett livsmedel ska 
vara utformad så att livsmedlet kan 
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användas på ett ändamålsenligt sätt. användas på ett ändamålsenligt sätt. I 
tillämpliga fall ska det finnas anvisningar 
om kylning och förvaring och om när
livsmedlet senast bör förbrukas efter det 
att förpackningen öppnats.

Or. de

Ändringsförslag 435
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om lämpligt ska det också finnas en 
bruksanvisning för de krav som gäller 
förvaringstemperaturer och hantering av 
livsmedlet efter det att förpackningen har 
öppnats.

Or. en

Ändringsförslag 436
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om lämpligt ska det också finnas 
bruksanvisning för de krav som gäller 
förvaringstemperaturer och hantering av 
livsmedlet efter det att förpackningen har 
öppnats.

Or. en
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Ändringsförslag 437
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om lämpligt ska det också finnas en 
bruksanvisning för de krav som gäller 
förvaringstemperaturer och hantering av 
livsmedlet efter det att förpackningen har 
öppnats.

Or. en

Motivering

Att exempelvis hålla en viss förvaringstemperatur och/eller att hantera produkten på ett visst 
sätt efter det att förpackningen har öppnats kan påverka produktens säkerhet och/eller 
kvalitet.

Ändringsförslag 438
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det totala antalet gram ren alkohol 
per 100 ml eller per enheter bör också 
anges på etiketten.

Or. en

Motivering

Informationen räcker inte för att konsumenterna ska kunna kontrollera sin konsumtion. För 
att det ska bli lättare för människor att kontrollera sin alkoholkonsumtion och följa 
hälsorekommendationer om en alkoholmängd med låg riskfaktor bör antal gram ren alkohol 
per 100 ml eller enheter anges på etiketten.

Adlib Express Watermark



AM\762307SV.doc 101/178 PE418.218v01-00

SV

Ändringsförslag 439
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. På etiketten ska också stå hur många 
gram ren alkohol produkten innehåller 
per 100 ml eller per portion.

Or. fi

Ändringsförslag 440
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan 
kallade obligatorisk
näringsvärdesdeklaration):

1. a) Näringsvärdesdeklarationen i det 
viktigaste synfältet (nedan kallad 
”näringsvärdesinformation på framsidan 
av förpackningen” ska innehålla 
följande:

a) Energivärde. Mängden av fett, mättade fettsyror,
sockerarter, och salt.

b) Mängden av fett, mättade fettsyror,
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

1. b) Förutom de näringsämnen som 
förtecknas som 
”näringsvärdesinformation på framsidan 
av förpackningen” ska den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen på 
förpackningens baksida (nedan kallad 
”näringsvärdesdeklaration på baksidan av 
förpackningen”) innehålla mängden av 
följande:  
a) Energivärde.
b) Protein.
c) Kolhydrater.
e) Kostfiber.
h) Transfetter.
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Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar den forskning som har visat att konsumenter vill ha 
begränsad näringsvärdesinformation på förpackningens framsida och att den endast ska 
gälla fyra näringsämnen, nämligen, fett, mättade fetter, salt och sockerarter. De vill dock ha 
en mer komplett näringsvärdesdeklaration på förpackningens baksida som omfattar nio 
näringsämnen som är viktiga för en hälsosam kost. En obligatorisk näringsvärdesdeklaration 
bör vara indelad i två delar, dels en med begränsad information på förpackningens framsida 
med ett tolkningselement, dels en mer komplett tabell på förpackningens baksida. 

Ändringsförslag 441
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
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kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

transfettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

Or. es

Motivering

Många av konsumenterna vill veta om de livsmedel de konsumerar innehåller transfettsyror.
Enligt kommissionens förslag ska det vara frivilligt att lämna ut uppgifter om detta 
näringsämne. Ändringsförslaget syftar till att inbegripa transfettsyror i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen.

Ändringsförslag 442
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om
sockerarter, och salt.

b) Mängden av protein, kolhydrater, 
sockerarter, fett, mättade fettsyror, 
kostfibrer och natrium.

Or. de

Motivering

För att se till att de näringsämnen som även tidigare ingick i näringsvärdesdeklarationen 
anges.Samtliga kostråd bygger på de nämnda makronäringsämnena. Konsumenterna har 
vant sig vid att uppgifterna anges på detta sätt och ”lärt sig” det.

Ändringsförslag 443
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration):

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade
näringsvärdesdeklaration):
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a) Energivärde a) Energivärde samt
b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av protein, kolhydrater och
fett.

Or. de

Motivering

För att se till att de näringsämnen som även tidigare ingick i näringsvärdesdeklarationen 
anges. Samtliga kostråd bygger på de nämnda makronäringsämnena. Konsumenterna har 
vant sig vid att uppgifterna anges på detta sätt och ”lärt sig” det.

Ändringsförslag 444
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration):

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration):

a) Energivärde. a) Energivärde.

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden proteiner, kolhydrater och
fett.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
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näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. I tillämpliga fall ska 
de åtgärder som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den antas

- a) i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som avses i 
artikel 113.1 i rådets förordning (EG) 
nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin, när det gäller 
produkter som definieras i den 
förordningen,
- b) i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 25.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning av (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, när det 
gäller spritdrycker som avses i den 
förordningen,
- c) i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3, när det gäller övriga 
alkoholhaltiga drycker.

Or. fr

Motivering

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 106/178 AM\762307SV.doc

SV

Ändringsförslag 445
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror,
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Energi, socker, fett och natrium (salt) har fastställts av WHO som de viktigaste 
näringsämnena när det gäller folkhälsan för hela befolkningen.

Ändringsförslag 446
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan 
kallade obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration):

1. a) Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen i det viktigaste 
synfältet (nedan kallad 
”näringsvärdesinformation på framsidan 
av förpackningen”) ska innehålla 
följande:

a) Energivärde. i) Energivärde.
b) Mängden av fett, mättade fettsyror,
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

(ii) Mängden av fett, mättade fettsyror,
sockerarter, och salt i livsmedlet.

1. b) Den obligatoriska 
näringsvärdesinformationen på 
förpackningens baksida (nedan kallad 
”näringsvärdesdeklarationen på baksidan 
av förpackningen”) ska innehålla 
mängden av de näringsämnen som är 
förtecknade i punkt 1 a, samt mängden av 
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följande:
a) Protein.
b) Kolhydrater.
c) Kostfiber.
d) Transfetter.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på vin och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för vin fastställs.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det viktigaste synfältet betyder förpackningens framsida. 
Det ska också garantera att en obligatorisk näringsvärdesdeklaration är indelad i två delar; 
dvs. begränsad information på förpackningens framsida om energivärde och fyra 
näringsämnen och en mer komplett deklaration på förpackningens baksida med åtta 
näringsämnen samt energivärdet.
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Ändringsförslag 447
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Energi, socker, fett, mättat fett och natrium (salt) har fastställts av WHO som de viktigaste 
näringsämnena när det gäller folkhälsan för hela befolkningen.

Ändringsförslag 448
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av fett, protein och
kolhydrater.

Or. en

Motivering

För mycket näringsfakta hjälper inte konsumenterna. Energi, fett, protein och kolhydrater är 
viktiga delar i en balanserad kost och bör därför ingå i den obligatoriska grundläggande 
informationen om livsmedlets näringsvärdessammansättning.
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Ändringsförslag 449
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av protein, fett, mättade 
fettsyror och transfettsyror och 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och om natriummängderna i
salt och i tillsatsämnen.

Or. fi

Motivering

I vissa produktgrupper kan tillsatsämnena innehålla åtskilligt med natrium. Till exempel i 
kriterierna för hjärtmärket tas det också hänsyn till hur mycket natrium det finns i 
tillsatsämnena.

Ändringsförslag 450
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Energi, socker, fett, mättat fett och natrium (salt) har fastställts av WHO som de viktigaste 
näringsämnena när det gäller folkhälsan för hela befolkningen.
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Ändringsförslag 451
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Energi, socker, fett, mättat fett och natrium (salt) har fastställts av WHO som de viktigaste 
näringsämnena när det gäller folkhälsan för hela befolkningen.

Ändringsförslag 452
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror,
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av protein, fett, mättade 
fettsyror, transfetter, kolhydrater, med en 
särskild uppgift om sockerarter, och salt.

Or. en

Motivering

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
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listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels.
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. 2.

Ändringsförslag 453
Nicodim Bulzesc

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan 
kallade obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration):

1. a) Näringsvärdesdeklarationen i det 
viktigaste synfältet (nedan kallad 
”obligatorisk näringsvärdesinformation 
på framsidan av förpackningen”) ska 
innehålla följande:

a) Energivärde. Energivärde, mättade fettsyror, 
sockerarter och salt.

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

1. b) Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen på 
förpackningens baksida (nedan kallad 
”näringsvärdesdeklarationen på baksidan 
av förpackningen”) ska, förutom 
energivärde och de näringsämnen som 
förtecknas i 1a innehålla mängden av 
följande:
a) Fett.
b) Protein.
c) Kolhydrater.
e) Kostfibrer.
h) Transfetter.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
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för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Märkningen måste vara obligatorisk på fram- och baksidan av förpackningen och innehålla 
uppgifter om energivärde, mättade fettsyror, sockerarter och salt, och på förpackningens 
baksida om de åtta viktigaste näringsämnena och transfetter.

Eftersom transfetter, fibrer och protein måste finnas på förpackningens baksida bör de inte 
ingå i förteckningen i punkt 2.

Ändringsförslag 454
Karl–Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. de

Motivering

Endast de näringsvärdesuppgifter som anses som de viktigaste ur folkhälsosynpunkt ska 
anges på etiketten.
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Ändringsförslag 455
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan 
kallade obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration):

1. a) Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen i det viktigaste 
synfältet (nedan kallad 
”näringsvärdesinformation på framsidan 
av förpackningen”) ska innehålla 
följande:
Mängden av fett, mättade fettsyror, 
sockerarter och salt i livsmedlet.
1. b) Den obligatoriska 
näringsvärdesinformationen på 
förpackningens baksida (nedan kallad 
”näringsvärdesdeklarationen på baksidan 
av förpackningen”) ska innehålla 
mängden av de näringsämnen som är 
förtecknade i punkt 1 a, samt mängden av 
följande:

a) Energivärde.
b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Protein.
c) Kolhydrater.
e) Kostfiber.
h) Transfetter.
Endast de näringsämnen som 
förekommer rikligt i produkten ska anges.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
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beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av denna punkt på dessa produkter och 
kan låta rapporten åtföljas av särskilda 
åtgärder där bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration för 
dessa produkter fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Märkningen ska aldrig vara missvisande. Att uppge näringsämnen som inte förekommer i en 
produkt kan vara missvisande. Coca-cola skulle t.ex. kunna vara en gynnsam produkt för 
fetter och salt. Därför ska endast näringsämnen som förekommer i en produkt märkas.

Ändringsförslag 456
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration):

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
näringsvärdesdeklaration):

a) Energivärde. a) Energivärde (värmevärde).
b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av protein, kolhydrater och
fett.

Or. de
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Motivering

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Ändringsförslag 457
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av protein, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

Or. de

Motivering

Protein är ett livsviktigt näringsämne och måste därför nämnas i näringsvärdesdeklarationen.

Ändringsförslag 458
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och natrium.

Or. en
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Motivering

Salt (natriumklorid) är inte den enda källan till natrium i kosten. Det finns många andra 
natriumsalter än natriumklorid (t.ex. mononatriumglutamat, natriumkarbonat m.m.). Om man 
nämner natrium från salt skulle bara en liten del av innehållet komma med och informationen 
skulle således bli inkorrekt.

Ändringsförslag 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om
sockerarter, och salt.

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
sockerarter, salt, kolhydrater, protein samt 
konstgjorda och naturliga transfetter.

Or. en

Motivering

Halten av protein och transfetter är viktig information för konsumenterna och bör därför 
omfattas av obligatorisk märkning. Det är också viktigt att skilja mellan konstgjorda och 
naturliga transfetter, eftersom halten av konstgjorda transfetter kan påverkas av tillverkarna.

Ändringsförslag 460
Alessandro Foglietta

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden av protein, kolhydrater och
fett.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762307SV.doc 117/178 PE418.218v01-00

SV

Ändringsförslag 461
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Denna punkt ska inte tillämpas på drycker 
som innehåller alkohol. Kommissionen 
ska [fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande] lägga fram en rapport om 
tillämpningen av denna punkt på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
att ge konsumenterna 
näringsvärdesuppgifter om dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Om undantag medges för vin, öl och spritdrycker, men däremot inte för andra alkoholhaltiga 
drycker får man inte till stånd någon enhetlighet på detta område. I stället kommer somliga 
definierade produkter att gynnas och andra att diskrimineras. Konkurrensen skulle 
snedvridas och konsumenterna skulle vilseledas av de olika produkternas respektive 
sammansättningar.
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Ändringsförslag 462
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av denna punkt på dessa produkter och 
kan låta rapporten åtföljas av särskilda 
åtgärder där bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration för 
dessa produkter fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Av de obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationerna för 
alkoholhaltiga drycker ska också 
energiinnehållet och mängden 
kolhydrater framgå.

Or. fi

Motivering

I vissa produktgrupper kan tillsatsämnena innehålla åtskilligt med natrium. Till exempel i 
kriterierna för hjärtmärket tas det också hänsyn till hur mycket natrium det finns i 
tillsatsämnena.
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Ändringsförslag 463
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av denna punkt på dessa produkter och 
kan låta rapporten åtföljas av särskilda 
åtgärder där bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration för 
dessa produkter fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

För alkoholhaltiga drycker ska den 
obligatoriska näringsvärdesdeklarationen 
innehålla energivärde och mängden 
kolhydrater.

Or. en

Ändringsförslag 464
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, vinprodukter enligt 
definitionen i rådets förordning (EG) 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

nr 479/2008 och nr 1601/1991, fruktöl, öl, 
och spritdrycker enligt definitionen i artikel 
2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av 
spritdrycker samt skydd av geografiska
beteckningar för spritdrycker och andra 
alkoholhaltiga drycker. Kommissionen 
ska [fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande] lägga fram en rapport om 
tillämpningen av denna punkt på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration för 
dessa produkter fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör generellt inte omfattas av denna förordning, utan för dem behövs 
det särskilda bestämmelser. För detta ändamål måste först några principiella frågor utredas, 
eftersom det till exempel vore ytterst betänkligt med uppgifter om näringsvärdet per 100 ml 
för spritdrycker och eftersom många av de näringsämnen som ingår i livsmedel inte alls 
förekommer i de alkoholhaltiga dryckerna. 

Ändringsförslag 465
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 

Denna punkt ska inte tillämpas på vin och 
vinprodukter enligt definitionen i rådets 
förordningar (EG) nr 479/2008 och (EG) 
nr 1601/1991, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
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(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska vid behov antas i enlighet med 
följande förfaranden:
i) För de produkter som avses i artikel 1.2 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt 
förfarandet i artikel 13 i den 
förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89 (3) ska åtgärderna 
antas enligt förfarandet i artikel X i den 
förordningen.
iv) För övriga alkoholhaltiga drycker ska 
åtgärderna antas i enlighet med det 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 122/178 AM\762307SV.doc

SV

föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Definitionen av räckvidden för de undantag som ges för viner bör ändras för att garantera att 
samtliga vinprodukter som definieras och regleras enligt rådets förordning (EEG) 
nr 1601/1991 undantas från kravet på ingrediensförteckning och näringsvärdesdeklaration.
Vinprodukter definieras och regleras i förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om 
den gemensamma organisationen av marknaden för vin och i rådets förordning (EEG) 
nr 1601/1991 av den 10 juni 1991 om aromatiserade viner och andra vinbaserade produkter.

Ändringsförslag 466
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol behöver endast 
uppfylla kraven i punkt 1 a i denna 
artikel. Kommissionen ska [fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande] lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
punkt på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs.
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Or. en

Motivering

I samråden med allmänheten fick tanken på fullständig näringsvärdesdeklaration på 
alkoholhaltiga drycker dåligt stöd, däremot stöddes generellt sett en energideklaration som 
skulle kunna vara till nytta för konsumenterna. För att garantera lika villkor bör alla 
alkoholhaltiga drycker hanteras på samma sätt så att det inte leder till negativa konsekvenser 
för konkurrensen. 

Ändringsförslag 467
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin och 
vinprodukter enligt definitionen i rådets 
förordningar (EG) nr 479/2008 och (EG) 
nr 1601/1991, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska vid behov antas i enlighet med 
följande förfaranden:
i) För de produkter som avses i artikel 1.2 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
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åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt 
förfarandet i artikel 13 i den 
förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89 (3) ska åtgärderna 
antas enligt förfarandet i artikel X i den 
förordningen.
iv) För övriga alkoholhaltiga drycker ska 
åtgärderna antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Ändringsförslag 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 

För alkoholhaltiga drycker ska den 
obligatoriska näringsvärdesdeklarationen 
innehålla energivärdet och mängden 
kolhydrater.
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beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av denna punkt på dessa produkter och 
kan låta rapporten åtföljas av särskilda 
åtgärder där bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration för 
dessa produkter fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Särskilda bestämmelser bör finnas för alkoholhaltiga drycker eftersom konsumenterna måste 
informeras om kvaliteten och kvantiteten hos de viktigaste näringsämnena i dessa drycker, 
såsom kolhydrater och den totala energimängden.

Ändringsförslag 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen 

utgår
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av denna punkt på dessa produkter och 
kan låta rapporten åtföljas av särskilda 
åtgärder där bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration för 
dessa produkter fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Eftersom förordningens syfte är att främja konsumenternas hälsa är det obegripligt varför 
just alkoholhaltiga drycker ska gynnas och undantas från märkningskraven.

Ändringsförslag 470
Nicodim Bulzesc

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. a) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. b) Fleromättade fettsyror.
d) Polyoler. c) Polyoler.

e) Stärkelse. d) Stärkelse.

f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

e) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.
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Or. en

Motivering

Märkningen måste vara obligatorisk på framsidan och baksidan av förpackningen och 
innehålla uppgifter om energivärde, mättade fettsyror, sockerarter och salt, och på 
förpackningens baksida de åtta viktigaste näringsämnena samt transfetter.

Eftersom transfetter, fiber och protein måste finnas på förpackningens baksida bör de inte 
ingå i förteckningen i punkt 2.

Ändringsförslag 471
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får vidare 
även innehålla mängden av ett eller flera av 
följande ämnen, eller beståndsdelar av 
dessa ämnen och de ämnesgrupper som 
anges i punkt 1:

a) Transfettsyror. a) Transfettsyror

aa) Mättade fettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.
d) Polyoler.

da) Polyoler.
e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer. f) Kostfiber.

fa) Former av socker.
fb) Natrium.
fc) Kolesterol.

g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
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bilaga XI. bilaga XI.

ha) Övriga ämnen enligt förordning (EG) 
nr 1925/2006.

Or. de

Motivering

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.

Ändringsförslag 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror. a) Enkelomättade fettsyror.
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b) Enkelomättade fettsyror. b) Fleromättade fettsyror.
c) Fleromättade fettsyror. c) Polyoler.

d) Polyoler. d) Stärkelse.
e) Stärkelse. e) Kostfiber.

f) Kostfibrer. f) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Nivån av protein och transfetter är viktig information för konsumenterna och bör därför 
omfattas av obligatorisk märkning. Det är också viktigt att skilja mellan konstgjorda och 
naturliga transfetter, eftersom nivån av konstgjorda transfetter kan påverkas av tillverkarna.

Ändringsförslag 473
Dagmar Roth–Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får vidare 
även innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror. a) Transfettsyror
b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.
d) Polyoler. d) Polyoler.

da) Kolesterol.
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e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

ha) Övriga ämnen i enlighet med del A i 
bilaga XIII samt beståndsdelar av dessa 
näringsämnen.

Or. de

Motivering

För att se till att de näringsämnen som även tidigare ingick i näringsvärdesdeklarationen 
anges.

Ändringsförslag 474
Karl–Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror. a) Transfettsyror.

b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.

ca) Cholesterin;

d) Polyoler. d) Polyoler.

e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer. f) Kostfiber.
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g) Protein. g) Protein.

ga) Kolhydrater

gb) Natrium

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

ha) Övriga ämnen som förtecknas i del A, 
bilaga XIII.

Or. de

Motivering

Livsmedelsföretagare ska kunna ange ytterligare näringsvärden och ämnen i 
näringsvärdesdeklarationen om de så önskar. Dessutom måste ändringsförslaget till artikel 
29.1 klargöras. 

Ändringsförslag 475
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får vidare
även innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror. a) Mättade fettsyror
b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.
c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.

ca) Transfettsyror
cb) Kolesterol.
cc) Socker.

d) Polyoler. d) Polyoler.

e) Stärkelse. e) Stärkelse.
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f) Kostfibrer. f) Kostfiber.

g) Protein. g) Natrium;
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

ha) Övriga ämnen i enlighet med del A i 
bilaga XIII samt beståndsdelar av dessa 
näringsämnen.

Or. de

Motivering

För att se till att de näringsämnen som även tidigare ingick i näringsvärdesdeklarationen 
anges. Samtliga kostråd bygger på de nämnda makronäringsämnena. Konsumenterna har 
vant sig vid att uppgifterna anges på detta sätt och ”lärt sig” det.

Ändringsförslag 476
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. a) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. b) Fleromättade fettsyror.
d) Polyoler. c) Polyoler.

e) Stärkelse. d) Stärkelse.

f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

e) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.
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Or. en

Motivering

Transfetter, fiber och protein ska ingå i den obligatoriska näringsvärdesdeklarationen på 
förpackningens baksida och bör därför strykas från förteckningen.

Ändringsförslag 477
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. a) Enkelomättade fettsyror.
c) Fleromättade fettsyror. b) Fleromättade fettsyror.

d) Polyoler. c) Polyoler.
e) Stärkelse. d) Stärkelse.

f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

e) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Transfetter, fiber och protein är viktiga näringsämnen som ska ingå i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen på förpackningens baksida.
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Ändringsförslag 478
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transfettsyror. utgår

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 29.1. b Om transfetter alltid ska märkas i den 
obligatoriska näringsvärdesdeklarationen måste transfetter strykas från artikel 29.2.

Ändringsförslag 479
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transfettsyror. utgår

Or. es

Motivering

Många av konsumenterna vill veta om de livsmedel de konsumerar innehåller transfettsyror.
Enligt kommissionens förslag ska det vara frivilligt att lämna ut uppgifter om detta 
näringsämne. Ändringsförslaget syftar till att inbegripa transfettsyror i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen.
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Ändringsförslag 480
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kolhydrater.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 29.1.

Ändringsförslag 481
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kolhydrater.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 29.1.

Ändringsförslag 482
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kolhydrater.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 136/178 AM\762307SV.doc

SV

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 29.1.

Ändringsförslag 483
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – leden ga–gb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Kolesterol.
gb) Natrium.

Or. en

Motivering

Syftet med detta tillägg är att förteckningen över näringsämnen som får anges på frivillig 
basis ska vara mer uttömmande.

Ändringsförslag 484
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Protein utgår

Or. de

Motivering

Protein togs med i artikel 29.1 b.
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Ändringsförslag 485
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs.

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs om dessa ämnen.

Or. de

Motivering

En konkretisering av förordningstexten.

Ändringsförslag 486
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs.

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs om dem.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull.
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Ändringsförslag 487
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan ändra 
förteckningarna i punkterna 1 och 2.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringar av förteckningen över näringsämnen får stora följder. Därför bör detta vara 
lagstiftarens ansvar.

Ändringsförslag 488
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel kan 
fastställas och infogas i bilaga XII av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel ska 
fastställas och infogas i bilaga XII av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en
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Motivering

Många vitaminer, såsom vitamin A och E, förekommer i olika kemiska former, som har en 
annan fysiologisk aktivitet i kroppen. För att ge tillförlitlig information bör dessa olikheter 
beaktas genom att man fastställer omräkningsfaktorer.

Ändringsförslag 489
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel kan
fastställas och infogas i bilaga XII av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel ska 
fastställas och infogas i bilaga XII av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

För att se till att vitaminer och mineralämnen beräknas enligt enhetliga omräkningsfaktorer.

Ändringsförslag 490
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel kan
fastställas och infogas i bilaga XII av 

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel ska
fastställas och infogas i bilaga XII av 
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kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Många vitaminer, såsom vitamin A och E, förekommer i olika kemiska former, som kan ha en 
annan fysiologisk aktivitet i kroppen. För att ge tillförlitlig information bör dessa olikheter 
beaktas genom att man fastställer omräkningsfaktorer.

Ändringsförslag 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel kan
fastställas och infogas i bilaga XII av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

2. Omräkningsfaktorer för de vitaminer 
och mineralämnen som förtecknas i del A 
punkt 1 i bilaga XI i syfte att noggrannare 
beräkna innehållet av dem i livsmedel ska
fastställas och infogas i bilaga XII av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Många vitaminer, såsom vitamin A och E, förekommer i olika kemiska former, som kan ha en 
annan fysiologisk aktivitet i kroppen. För att ge tillförlitlig information bör dessa olikheter 
beaktas genom att man fastställer omräkningsfaktorer.
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Ändringsförslag 492
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De deklarerade värdena ska vara 
genomsnittsvärden som, beroende på det 
enskilda fallet, grundar sig på

4. De deklarerade värdena ska vara 
genomsnittsvärden för bästföredatum med 
hänsyn till en lämplig toleransnivå som, 
beroende på det enskilda fallet, grundar sig 
på

a) tillverkarens analys av livsmedlet, eller a) tillverkarens analys av livsmedlet, eller

b) en beräkning baserad på de kända eller 
faktiska genomsnittsvärdena för de 
använda ingredienserna, eller

b) en beräkning baserad på de kända eller 
faktiska genomsnittsvärdena för de 
använda ingredienserna, eller

c) en beräkning baserad på allmänt 
fastställda och godtagna uppgifter.

c) en beräkning baserad på allmänt 
fastställda och godtagna uppgifter.

Bestämmelserna om tillämpningen av 
deklarationen av energi och näringsämnen i 
fråga om de deklarerade värdenas 
noggrannhet, t.ex. skillnaderna mellan de 
deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga 
kontroller, kan beslutas enligt förfarandet i 
artikel 49.2.

Bestämmelserna om tillämpningen av 
deklarationen av energi och näringsämnen i 
fråga om de deklarerade värdenas 
noggrannhet, t.ex. skillnaderna mellan de 
deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga 
kontroller, ska, efter det att myndigheten 
avgett sitt yttrande, antas i enlighet med
det föreskrivande förfarandet i artikel 49.2 
i samband med att förordningen träder i 
kraft.

Or. de

Motivering

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben.
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Ändringsförslag 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna om tillämpningen av 
deklarationen av energi och näringsämnen i 
fråga om de deklarerade värdenas 
noggrannhet, t.ex. skillnaderna mellan de 
deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga 
kontroller, kan beslutas enligt förfarandet i 
artikel 49.2.

Bestämmelserna om tillämpningen av 
deklarationen av energi och näringsämnen i 
fråga om de deklarerade värdenas 
noggrannhet, t.ex. skillnaderna mellan de 
deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga 
kontroller, kan beslutas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Beslutet om de tillåtna skillnaderna mellan de deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga kontroller kommer att vara avgörande för tillämpningen 
av förordningen och bör därför fattas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 494
Nicodim Bulzesc

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mängden av energi och näringsämnen 
eller deras beståndsdelar enligt artikel 29.1 
och 29.2 ska uttryckas med de måttenheter 
som förtecknas i del A i bilaga XIII.

1. Mängden av energi och näringsämnen 
eller deras beståndsdelar enligt artikel 29.1 
ska uttryckas med de måttenheter som 
förtecknas i del A i bilaga XIII.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med artikel 
32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska uttryckas per 100 
g, per 100 ml och per portion. Vid behov 
ska mängden per portion uttryckas i 
enlighet med artikel 32.3.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 

3. Halterna av näringsämnena i den 
näringsvärdesdeklaration på framsidan av 
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på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

förpackningen som avses i artikel 29.1 a 
ska anges med ett system av olika 
färgkoder. Färgerna grönt, gult och rött 
ska ange om ett livsmedel innehåller låga, 
medelhöga eller höga halter av dessa 
näringsämnen. Dessa uppgifter ska anges 
per 100 g eller per 100 ml. Definitionen av 
referensmängderna för höga, medelhöga 
och låga halter av dessa näringsämnen 
ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3 och baseras på ett yttrande 
från Europeiska livsmedelsmyndigheten.
Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och 
transfetter som föreskrivs i artikel 29.1, 
ska göras i enlighet med del B i 
bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Av detta ändringsförslag framgår det att forskningen visat att konsumenterna vill att den 
begränsade näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp 
av ett tolkningselement. Helst vill de att rött, gult och grönt ska användas för att ange om 
halterna av dessa näringsämnen i ett livsmedel är höga, medelhöga eller låga.
Referensmängderna för vad som ska anses som höga, medelhöga respektive låga bör 
fastställas med hjälp av ett oberoende vetenskapligt yttrande som antagits av Europeiska 
livsmedelsmyndigheten
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Ändringsförslag 495
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mängden av energi och näringsämnen 
eller deras beståndsdelar enligt artikel 29.1 
och 29.2 ska uttryckas med de måttenheter 
som förtecknas i del A i bilaga XIII.

1. Mängden av energi och näringsämnen 
eller deras beståndsdelar enligt artikel 29.1
ska uttryckas med de måttenheter som 
förtecknas i del A i bilaga XIII.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med artikel 
32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml och per portion. Vid behov ska 
mängden per portion uttryckas i enlighet 
med artikel 32.3.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Halterna av näringsämnena i den 
näringsvärdesdeklaration på framsidan av 
förpackningen som avses i artikel 29.1 a
ska anges med ett system av olika 
färgkoder. Färgerna grönt, gult och rött 
ska ange om ett livsmedel innehåller låga, 
medelhöga eller höga halter av dessa 
näringsämnen. Dessa uppgifter ska anges 
per 100 g eller per 100 ml. Definitionen av 
referensmängderna för höga, medelhöga 
och låga halter av dessa näringsämnen 
ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3 och baseras på ett yttrande 
från Europeiska livsmedelsmyndigheten.
Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och 
transfetter som föreskrivs i artikel 29.1, 
ska göras i enlighet med del B i 
bilaga XIII.

Or. {EN}en
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Ändringsförslag 496
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med artikel 32.2 
och 32.3, per portion.

2. Den mängd energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska uttryckas per 100 g 
eller per 100 ml och per portion. Vid 
behov ska mängden per portion uttryckas
i enlighet med artikel 32.2 och 32.3.

Or. en

Motivering

Mängden energi och näringsämnen i en produkt ska alltid uttryckas per 100 g eller per 
100 ml för att konsumenterna inte ska vilseledas och för att underlätta en jämförelse av 
produkter. Dessutom ska det också finnas information om mängden per portion på 
förpackningens baksida. 

Ändringsförslag 497
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med artikel 32.2 
och 32.3, per portion.

2. Den mängd energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska uttryckas per 
100 g, per 100 ml och per portion. Vid 
behov ska mängden per portion uttryckas
i enlighet med artikel 32.2 och 32.3.

Or. en

Motivering

En jämförelse av produkter underlättas. Näringsvärdesinformationen kanske annars skulle 
uttryckas på ett sätt som gör jämförelser av produkter svåra.
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Ändringsförslag 498
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g,
per 100 ml eller, i enlighet med artikel 
32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100g, 
eller per 100 ml. Mängden energi och 
näringsämnen får också uttryckas per 
portion.

Or. en

Motivering

För att den engelska språkversionen av ändringsförslag 101 ska stämma överens med den 
tyska ursprungliga versionen i Sommers förslag till betänkande.

Ändringsförslag 499
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska, i linje med 
måttenheten för nettokvantiteten, anges 
per 100 g eller per portion.

Or. de

Motivering

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
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Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen.
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Ändringsförslag 500
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml och vidare per 
nettoinnehåll av livsmedlet.

Or. de

Motivering

Om mängden energi och näringsämne i livsmedlet anges per 100 g eller 100 ml kan livsmedel 
jämföras med varandra, vilket underlättar för konsumenterna när de ska fatta beslut om att 
köpa produkten. Dessa uppgifter får därför inte utelämnas. Konsumenterna bör därutöver 
också få information om den mängd energi eller näringsämne de får i sig när de intar hela 
livsmedelsprodukten.

Ändringsförslag 501
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g,
per 100 ml eller, i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd energi och näringsämnen 
eller beståndsdelar av dessa som avses i 
punkt 1 ska anges per 100 g eller per 
100 ml. Mängden får också uttryckas per 
portion.
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Or. en

Motivering

För att ge konsumenterna möjlighet att jämföra olika livsmedel inom samma kategori –
oavsett förpackningarnas storlek och innehåll – är det absolut nödvändigt att mängden energi 
och näringsämnen alltid anges per 100 g eller 100 ml. Om tillverkaren vill ska det också gå 
att uttrycka mängden per portion.

Ändringsförslag 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml och per portion, om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.

Or. en

Motivering

Om portioner är tydligt förpackade (t.ex. yoghurt, godis osv.) måste energi- och 
näringsvärdesdeklarationen också hänvisa till portionsstorleken, eftersom det är lättare för 
konsumenter att förstå. Kopplat till ändringsförslaget till artikel 32.

Ändringsförslag 503
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml. Mängden energi och 
näringsämnen får också uttryckas per 
portion.
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Or. en

Motivering

För att den engelska språkversionen av ändringsförslag 101 ska stämma överens med den 
tyska ursprungliga versionen i Sommers förslag till betänkande.

Ändringsförslag 504
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml. Mängden energi och 
näringsämnen får också uttryckas per 
portion.

Or. en

Motivering

För att den engelska språkversionen av ändringsförslag 101 ska stämma överens med den 
tyska ursprungliga versionen i Sommers förslag till betänkande.

Ändringsförslag 505
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen får anges i 
procent av de rekommenderade intag som 
fastställs i del B i bilaga XI per portion.
Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
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även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Ändringsförslag 506
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen kan, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Or. de

Motivering

Obligatorisk RDI-märkning strider mot det frivilliga inslaget i RDI-initiativet och måste 
därför avvisas. RDI-märkningen genomförs för närvarande av livsmedelsindustrin i Europa 
för de enskilda livsmedlen och presenteras för konsumenterna. Enligt överenskommelsen i 
EU-plattformen gäller det nu att invänta de första uppgifterna om huruvida 
livsmedelsindustrins märkningsinitiativ lyckats.
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Ändringsförslag 507
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Halterna av näringsämnena i den 
näringsvärdesdeklaration på framsidan av 
förpackningen som avses i artikel 29.1 a 
ska anges med ett system av olika 
färgkoder. Färgerna grönt, gult och rött 
ska ange om ett livsmedel innehåller låga, 
medelhöga, eller höga halter av dessa 
näringsämnen. Dessa uppgifter ska anges 
per 100 g eller per 100 ml. Definitionen av 
referensmängderna för höga, medelhöga 
och låga halter av dessa näringsämnen 
ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3 och baseras på ett yttrande 
från Europeiska livsmedelsmyndigheten.
Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Av detta ändringsförslag framgår det att forskningen har visat att konsumenterna vill att den 
begränsade näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp 
av ett tolkningselement. Helst vill de att rött, gult och grönt ska användas för att ange om 
halterna av dessa näringsämnen i ett livsmedel är höga, medelhöga eller låga.
Referensmängderna för vad som ska anses som höga, medelhöga respektive låga bör 
fastställas med hjälp av ett oberoende vetenskapligt yttrande som antagits av Europeiska 
livsmedelsmyndigheten
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Ändringsförslag 508
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g eller per 
100 ml. Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. de

Motivering

Genom samma ledamots ändringsförslag till artikel 31.2 ser man till att 
näringsvärdesdeklarationen alltid bygger på referensmängden 100 g/100 ml och att 
portionsstorlekar som referensmängd endast får vara ett tillägg. Formuleringen ”eller per 
portion” ska därför utgå.

Ändringsförslag 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 

3. Halterna av näringsämnena i den 
näringsvärdesinformation på framsidan 
av förpackningen som avses i artikel 29.1 
a ska anges med ett system av olika 
färgkoder. Färgerna grönt, gult och rött 
ska ange om ett livsmedel innehåller 
höga, medelhöga eller låga halter av 
dessa näringsämnen. Dessa uppgifter ska 
anges per 100 g eller per 100 ml. 
Definitionen av referensmängderna för 
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bilaga XI. låga, medelhöga och höga halter av dessa 
näringsämnen ska fastställas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3 och baseras på ett 
yttrande från Europeiska 
livsmedelsmyndigheten. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Av detta ändringsförslag framgår det att forskningen har visat att konsumenterna vill att den 
begränsade näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp 
av ett tolkningselement. Helst vill de att rött, gult och grönt ska användas för att ange om 
halterna av dessa näringsämnen i ett livsmedel är höga, medelhöga eller låga.
Referensmängderna för vad som ska anses som höga, medelhöga respektive låga bör 
fastställas med hjälp av ett oberoende vetenskapligt yttrande som antagits av Europeiska 
livsmedelsmyndigheten

Ändringsförslag 510
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras 
ska även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Halterna av näringsämnena i den 
näringsvärdesdeklaration på framsidan av 
förpackningen som avses i artikel 29.1. a 
ska anges med ett system av olika 
färgkoder. Färgerna grönt, gult eller rött 
ska ange om ett livsmedel innehåller låga, 
medelhöga eller höga halter av dessa 
näringsämnen. Dessa uppgifter ska anges 
per 100 g eller per 100 ml. Definitionen av 
referensmängderna för höga, medelhöga 
och låga halter av dessa näringsämnen 
ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3 och baseras på ett yttrande 
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från Europeiska livsmedelsmyndigheten.
Systemet med färgkoder ska tillämpas på 
bearbetad färdigmat eftersom det är svårt 
för konsumenterna att uppskatta 
näringsinnehållet i sådan mat. Bearbetad 
snabbmat betyder färdigförpackade 
livsmedel som kan ätas direkt utan någon 
förberedelse mer än att livsmedlet tillsätts 
vätska, tinas upp, värms upp eller steks 
före konsumtion. Till sådana livsmedel 
hör bl.a. smörgåsar, förberedda eller 
färdiglagade rätter, burgare, korv, pajer, 
piroger och quicher, kött, köttalternativ, 
kyckling, fisk eller liknande produkter 
som panerats, bakats in eller formats, 
inklusive sådana i såser, pizzor och 
frukostflingor.

Or. en

Motivering

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf
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Ändringsförslag 511
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. de

Motivering

De fastställda rekommenderade intagen utgår från dagsbehovet hos en genomsnittlig 40-årig 
kvinna och utesluter därmed de särskilda behoven hos andra befolkningsgrupper. Exempelvis 
barn och äldre personer har ett annat dagsbehov, och uppgiften skulle därför kunna bli 
missvisande. Uppgiften om ett dagsbehov tar heller inte hänsyn till de varierande 
kaloribehoven hos olika yrkesgrupper.

Ändringsförslag 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska också 
anges i procent av de rekommenderade 
intag som fastställs i del B i bilaga XI per 
100 g, per 100 ml och per portion, om 
livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
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bilaga XI. rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Det rekommenderade intaget angivet i procent är värdefull information för de flesta 
konsumenter och bör därför anges.

Ändringsförslag 513
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen får anges i 
procent av de rekommenderade intag som 
fastställs i del B i bilaga XI per portion, 
enligt artikel 32.2 och 32.3. Om innehållet 
av vitaminer och mineralämnen deklareras 
ska även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Referensen till det dagliga intaget ska även fortsättningsvis vara frivillig för att det inte ska 
bli en alltför stor börda för de små och medelstora företagen. Det är betydligt mer relevant 
med intaget per portion för konsumenter, medan uppgifter per 100 g/100 ml både kan vara 
meningslösa och missvisande.
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Ändringsförslag 514
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Märkning med dagligt intag ger inte konsumenten tillräcklig information. Exemplelvis 
motsvarar 0,5 liter coca-cola två portioner, även om denna mängd oftast dricks av person. Ett 
äpple kommer att verka mindre hälsosamt än mjölkchoklad eller potatischips när det gäller 
socker, vilket kommer att få konsumenter att tro att det inte är så stor skillnad mellan att äta 
frukt, mjölkchoklad eller potatischips.

Ändringsförslag 515
Karl–Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 

3. Som tillägg till den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen per 100 g eller 
per 100 ml i punkterna 1 och 2 kan 
uppgifterna, beroende på vad som är 
lämpligt, anges i procent av de 
rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
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bilaga XI. även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Or. de

Motivering

Det ska vara frivilligt att ange rekommenderat dagligt intag (RDI) . RDI som anges i 
portioner är mer användbart för konsumenterna än RDI som anges per 100 g eller per 100 
ml. 

Ändringsförslag 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

GDA-systemet (Guideline Daily Amount), som tagits fram av livsmedelsbranschen, bygger 
inte nödvändigtvis på en vetenskaplig grund i näringsvärdeshänseende. Hittills finns det inte 
några erfarenheter från användningen av GDA-systemet som utvärderats på ett vetenskapligt 
sätt, och det kommer inte att hjälpa konsumenter att göra välgrundade val. 
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Ändringsförslag 517
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.
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Ändringsförslag 518
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 519
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen får anges i 
procent av de rekommenderade intag som 
fastställs i del B i bilaga XI per portion, i 
enlighet med artikel 32.2 och 32.3. Om 
innehållet av vitaminer och mineralämnen 
deklareras ska även det anges i procent av 
det rekommenderade intaget i del A 
punkt 1 i bilaga XI.

Or. en
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Motivering

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Ändringsförslag 520
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Uppgiften om energi ska anges i procent 
av de rekommenderade intag per portion
som fastställs i del B i bilaga XI. Mer 
utförliga uppgifter om procent av de 
rekommenderade intag som anges i del B 
i bilaga XI får anges för de näringsämnen 
som förtecknas där. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Or. de

Motivering

Genom ändringen av punkt 3 ser man till att RDI-uppgifterna blir obligatoriska endast i fråga 
om energi och då endast när det gäller portioner. Ytterligare krav skulle bli för ansträngande 
för konsumenterna. Uppgifter om RDI per 100 g eller ml är meningslösa eftersom det är en 
portion som intas och det är RDI-innehållet i denna som ska anges.
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Ändringsförslag 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inom sex månader efter denna 
förordnings ikraftträdande, och med 
beaktande av rekommendationerna från 
Europeiska livsmedelsmyndigheten, ska 
kommissionen fastställa referensvärden 
för intag av energi och vissa 
näringsämnen, andra än vitaminer och 
mineraler, som ska läggas till del B i 
bilaga XI. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

De värden som föreskrivs i bilaga XI kommer inte från oberoende forskning och skiljer sig 
från rekommendationerna från t.ex. UK Food Standards eller WHO. Livsmedelsmyndigheten 
arbetar för närvarande på att fastställa sådana referensvärden för näringsintag och förväntas 
lämna sina förslag under våren 2009. Dessa ska beaktas när referensvärden för näringsintag 
definieras. Kopplat till ändringsförslaget till del B i bilaga XI.

Ändringsförslag 522
Karl–Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Uppgifterna får dessutom, såvida det 
är lämpligt, frivilligt anges i procent av de 
rekommenderade intag för barn som 
anges i del B i bilaga XI.
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Or. de

Motivering

I fråga om livsmedel som riktar sig till barn vore det ändamålsenligt att ange uppgifterna om 
näringsvärdet i procent av RDI som utgår från rekommenderade intag för barn.

Ändringsförslag 523
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och 
transfetter som föreskrivs i artikel 29.1, 
ska göras i enlighet med del B i 
bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Konsumenter vill gärna ha sådan information.

Ändringsförslag 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och
transfetter som föreskrivs i artikel 29.1 b, 
ska göras i enlighet med del B i 
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bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 29.1.

Ändringsförslag 525
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och
transfetter som föreskrivs i artikel 29.1 b, 
ska göras i enlighet med del B i 
bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Transfetter ska vara ett obligatoriskt inslag i näringsvärdesdeklarationen vid sidan av 
mättade fettsyror och ska därför tas bort från de frivilliga uppgifterna.

Ändringsförslag 526
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror ska göras i enlighet med del B i 
bilaga XIII.
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föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

Or. de

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att precisera bestämmelsen.

Ändringsförslag 527
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Näringsvärdesdeklarationen får anges 
annorlunda, förutsatt att förordningens 
krav i övrigt uppfylls, särskilt kraven i 
artikel 7. Kommissionen får i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3 fastställa riktlinjer 
för användningen av särskilda sätt att 
ange näringsvärdesdeklarationen.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringen är att se till att man även i fortsättningen kan ange uppgifter om 
näringsvärde utöver de obligatoriska uppgifterna. Enligt kommissionens förslag ska detta 
endast vara möjligt om medlemsstaterna eller kommissionen utfärdar rekommendationer. Det 
skulle leda till ytterligare byråkratisering och avfärdas därför.
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Ändringsförslag 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Näringsmängd per portion

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner
som ingår i förpackningen.
2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.
3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Kopplat till ÄF till artikel 31.2.
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Ändringsförslag 529
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 ska informationen anges per 
portion tillsammans med det antal
portioner som ingår i förpackningen.

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.
3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet och 
som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas endast 
per portion. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet och 
som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas per 
portion i enlighet med punkt 1. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Mängden energi och näringsämnen bör uttryckas per 100 g på bak- och framsidan eftersom 
det underlättar en jämförelse av produkter, men mängden per portion bör också anges på 
förpackningens framsida.
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Ändringsförslag 530
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen, som avses i 
artikel 29.1 b på baksidan av 
förpackningen anges per portion vars 
mängd anges på etiketten, förutsatt att det 
står hur många portioner som ingår i 
förpackningen.

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.
3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet och 
som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas endast 
per portion. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet och 
som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas endast 
per portion i enlighet med punkt 1. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Portionsstorlekarna är inte harmoniserade inom EU. Information bör därför alltid uttryckas 
per 100 ml eller 100 mg och får åtföljas av portionsstorlekar. 
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Ändringsförslag 531
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning 
eller om de enskilda portionerna av 
samma storlek är lätt igenkännliga och 
portionerade i förväg.

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

3. Kommissionen ska efter samråd med 
berörda parter fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen kan uttryckas 
endast per portion i ytterligare fall än de 
som anges i punkt 2. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringen av punkt 2 är att se till att näringsvärdesdeklarationen kan göras per 
portion endast för livsmedel som erbjuds i portionsförpackningar eller som har tydliga 
uppgifter om portioner. Syftet med ändringen av punkt 3 är att förtydliga den tyskspråkiga 
versionen (berör inte den svenska versionen). 
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Ändringsförslag 532
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den obligatoriska
näringsvärdesdeklarationen per 100 g eller 
100 ml som föreskrivs i artikel 31.2 får 
informationen dessutom frivilligt anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen och förutsatt att 
portionsstorlekarna är verklighetstrogna 
och presenterade eller förklarade så, att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dem.
Kommissionen ska tillsammans med 
livsmedelsföretagen och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ta fram riktlinjer för verklighetstrogna 
portionsstorlekar. Dessa åtgärder, som är 
avsedda att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Definitionen av portionsstorlek är till för att konsumenterna ska ha en fast punkt att gå efter. 
Det är lättare för konsumenterna att skapa sig en bild av till exempel åtta enheter eller åtta 
stycken (kex) eller en halv kopp (till exempel nötter) än av motsvarande mängd, uttryckt i 
gram. Portionsstorleken bör dessutom rätta sig efter konsumenternas faktiska 
genomsnittsförbrukning, för att vilseledande uppgifter ska kunna undvikas. (Det har till 
exempel visat sig att det inte är realistiskt att hänvisa till mängden 25 g, som ofta används 
som portionsstorlek).
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Ändringsförslag 533
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom per 100 g eller 100 ml får
näringsvärdesdeklarationen anges per
portion, förutsatt att det står vilken mängd 
som ingår i en portion.

Or. de

Motivering

Tyskspråkig anpassning till den engelska versionen ("in addition"). (Berör inte den svenska 
versionen.) 

För att inte vilseleda konsumenterna ska en näringsvärdesdeklaration per portion tillåtas om 
portionsmängden tydligt anges på produkten. Det ska vara frivilligt att ange ytterligare 
uppgifter om antalet portioner som ingår i en förpackning.

Ändringsförslag 534
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 312 ska informationen anges per 
portion på baksidan av förpackningen 
tillsammans med det antal portioner som 
ingår i förpackningen.

Or. en
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Motivering

Informationen måste alltid anges per 100 g eller per 100 ml eftersom det annars kan vara 
missvisande för konsumenterna. Det underlättar också tydliga jämförelser av produkter. 
Kompletterande information om portioner ska anges på förpackningen eftersom det kan 
hjälpa vissa konsumenter att bedöma hur mycket de äter.

Ändringsförslag 535
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.

utgår

Or. de

Motivering

Enligt samma ledamots ändringsförslag till artikel 31.2 får portionsstorlekar endast anges 
som tillägg till referensmängden 100 g eller 100 ml. Punkt 2 ska därför utgå.

Ändringsförslag 536
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.

2. Näringsvärdesdeklarationen per portion
får under alla omständigheter endast vara 
ett tillägg till näringsvärdesdeklarationen 
per 100 g eller 100 ml.

Or. hu

Adlib Express Watermark



AM\762307SV.doc 173/178 PE418.218v01-00

SV

Motivering

Om energi och näringsinnehåll anges per 100 g eller per 100 ml kan konsumenterna själva 
göra direkta jämförelser mellan produkterna. Det är oerhört viktigt att 
näringsvärdesdeklarationen inte endast anges per portion eftersom konsumenterna inte 
nödvändigtvis intar produkten i de portioner som anges på förpackningen.

Ändringsförslag 537
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas uteslutande per portion om 
livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning eller innehåller 
mängdavgränsade enskilda portioner.

Or. de

Motivering

Att uteslutande ange näringsvärdet per portion skulle framför allt vara praktiskt i fråga om 
livsmedel som normalt konsumeras i mängder gott och väl under 100 gram (till exempel sylt, 
matlagningsoljor och så vidare).

Ändringsförslag 538
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är tydligt portionsförpackat i en eller flera
separata portioner som alla är av samma 
storlek.

Or. en
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Motivering

Tydligt portionsförpackade livsmedel i en eller flera separata portioner av samma storlek bör 
hanteras på samma sätt som färdigförpackat livsmedel i portionsförpackningar.

Ändringsförslag 539
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

utgår

Or. de

Motivering

Enligt samma ledamots ändringsförslag till artikel 31.2 får portionsstorlekar endast anges 
som tillägg till referensmängden 100 g eller 100 ml. Punkt 3 ska därför utgå.

Ändringsförslag 540
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Andra uttrycksformer
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1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på 
andra sätt, förutsatt att följande 
väsentliga krav är uppfyllda:
a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll.
b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen.
c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.
2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

Or. de

Motivering

Genom ändringen utgår den överflödiga upprepningen av det allmänna förbudet mot att 
vilseleda konsumenterna. Överflödiga upprepningar bör undvikas så att lagstiftningen blir 
lättare att använda.

Ändringsförslag 541
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Andra uttrycksformer

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
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näringsvärdesdeklarationen göras på 
andra sätt, förutsatt att följande 
väsentliga krav är uppfyllda:
a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll.
b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen.
c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.
2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

Or. en

Motivering

En fullständig harmonisering är det enda sättet att säkerställa en gemensam marknad.

Ändringsförslag 542
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på andra 
sätt, förutsatt att följande väsentliga krav 
är uppfyllda:

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på andra 
sätt, till exempel genom grafisk 
framställning.

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 

Adlib Express Watermark



AM\762307SV.doc 177/178 PE418.218v01-00

SV

kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll.
b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen.
c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.
2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

Or. en

Motivering

Förutom näringsvärdesdeklarationen bör det också finnas viss flexibilitet inför andra 
uttryckssätt.

Ändringsförslag 543
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkterna 2a och 2b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kompletterande information om 
innebörden måste finnas för bearbetad 
färdigmat genom ett system med tre 
färgkoder där förekomsten av 
näringsämnen anges som mindre 
gynnsam, gynnsam och mycket 
gynnsam/bäst. Tillverkare använder 
färgerna grön, orange och röd eller andra 
färger som är lätta att förstå för 
konsumenterna, t.ex. vit (neutral), silver 
och guld. De får också låta andra 
livsmedelsprodukter ingå i systemet med 
färgkoder, förutsatt att de uppfyller 
kraven i punkt 1.
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Kriterierna för att produkter och deras 
ingredienser ska klassificeras som mindre 
gynnsamma/neutrala, gynnsamma eller 
mycket gynnsamma/bäst utarbetas av 
kommissionen i samråd med Europeiska 
livsmedelsmyndigheten (EFSA).  
2b. Förteckningen av produkter eller 
produktkategorier som omfattas av kraven 
i artikel 33.2a innehåller
– färdiga rätter,
– färdigförpackade snacks,
– burgare, korvar,
– pajer, piroger och quicher,
– kött, köttalternativ, kyckling, fisk eller 
liknande produkter som panerats, bakats 
in eller formats, inklusive sådana i såser 
(t.ex. chicken nuggets, fiskpinnar, 
kyckling kiev, fisk i persiljesås, köttbullar, 
grillat lammkött),
– pizzor,
– frukostflingor,
och kan ändras av kommissionen i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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