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Ändringsförslag 541
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkterna 1–3

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 29.1 a 
ska finnas i det huvudsakliga synfältet. 
Uppgifterna ska presenteras tillsammans i 
ett tydligt format och i följande ordning: 
sockerarter, fett, mättade fettsyror och salt.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.1 b och 
artikel 29.2 ska anges samlad på baksidan 
av förpackningen och i den ordningsföljd 
som föreskrivs i del C i bilaga XIII.

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

Denna näringsvärdesdeklaration ska göras i 
tabellform med siffrorna under varandra, 
om utrymmet tillåter detta. Om utrymmet 
inte tillåter detta, ska deklarationen göras 
som löpande text.

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2,
ska energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

Or. en

Motivering

För att informationen ska vara tydlig och lätt att se ska den information som finns i synfältet 
omfatta ett begränsat antal av de näringsämnen som är viktigast för allmänheten, däribland 
fett, mättade fettsyror, socker och salt. Dessa upplysningar ska kompletteras med obligatorisk 
näringsmärkning på baksidan av förpackningen.
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Ändringsförslag 542
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkterna 1–3

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 29.1 a 
ska finnas i det huvudsakliga synfältet. 
Uppgifterna ska presenteras tillsammans i 
ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, mättade fettsyror, sockerarter och 
salt och färgämnen med de koder som 
anges i artikel 31.3.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.1 b ska anges 
samlad på förpackningens baksida och i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII. 

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

Den ska göras i tabellform med siffrorna 
under varandra, om utrymmet tillåter detta. 
Om utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2, 
ska energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Märkning ska vara obligatorisk på förpackningens fram- och baksida. Fyra uppgifter ska 
anges på förpackningens framsida: energivärden, mättade fettsyror, socker och salt. De 
viktiga 8 + transfettsyrorna ska anges på baksidan av förpackningen.
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Eftersom det är obligatoriskt att ange transfettsyror, fibrer och proteiner på förpackningens 
baksida bör de inte finnas med i förteckningen i punkt 2.

Ändringsförslag 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. Följande uppgifter som anges i 
artikel 31.2 angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet: energivärde, 
fetthalter, mättade fettsyror, sockerarter
och salt. Uppgifterna ska presenteras 
tillsammans i ett tydligt format i den
ordning som anges ovan.

Or. en

Motivering

När det gäller kolhydrater är det tillräckligt att deklarationen finns på baksidan av 
förpackningen för att inte förvirra konsumenterna med alltför mycket information på 
förpackningens framsida.

Ändringsförslag 544
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i 
tabellform på samma plats i sin helhet i 
ett och samma synfält som de uppgifter 
som anges i artikel 29.1–2. Uppgifterna 
ska presenteras i följande ordning: energi, 
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fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

protein, fett, med en särskild uppgift om
mättade fettsyror, kolhydrater, med en 
särskild uppgift om sockerarter, och salt.

Or. de

Motivering

I samstämmighet med andra ändringsförslag (se artikel 29.1 b). Tabellformen gör 
uppgifterna mer översiktliga.

Ändringsförslag 545
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt. De uppgifter som avses i 
artikel 31.3 ska också återges grafiskt.

Or. de

Motivering

Med den nya tredje meningen garanteras ytterligare en grafisk framställning av 
procentsatsen inom ramen för näringsvärdesdeklarationen, eftersom en sådan jämfört med 
ren textform har fördelen att kunna klargöra något redan vid en första anblick. Grafiska 
former har fördelen gentemot ren textform att kunna klargöra något vid en första anblick. För 
detta lämpar sig exempelvis stapel- eller cirkeldiagram.
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Ändringsförslag 546
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 29.1
ska presenteras i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, protein, 
kolhydrater och fett.

Or. de

Motivering

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

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 ist...“, 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 (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Ändringsförslag 547
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
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angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i ett 
och samma synfält i en tabell. I händelse 
av brist på utrymme kan de anges efter 
varandra. Uppgifterna ska presenteras i 
följande ordning: energi, socker, fett, 
mättade fettsyror, natrium eller salt.

Or. de

Motivering

En presentation av elementen i tabellform bör innebära en förbättring av läsbarheten. 

Denna ordning överensstämmer med den ordning som anges i direktiv 96/490/EEG (direktivet 
om näringsvärdesdeklaration). 

Ändringsförslag 548
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt..

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt. När det gäller 
presentförpackningar ska den 
obligatoriska informationen endast 
lämnas på baksidan av förpackningen.

Or. en
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Motivering

Det visuella och estetiska utseendet för presentförpackningar som innehåller choklad eller 
praliner för högtidsdagar, t.ex. Mors dag, skulle förstöras om den obligatoriska 
näringsinformationen skulle flyttas till framsidan av förpackningen.

Ändringsförslag 549
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och natrium.

Or. en

Motivering

Salt (natriumklorid) är inte den enda natriumkällan i kosten. Det finns många andra 
natriumsalter än natriumklorid (till exempel natriumglutamat och natriumkarbonat). 
Informationen skulle inte vara korrekt om endast ”natrium från salt” anges eftersom endast 
en minimal del av det verkliga innehållet skulle tas med.

Ändringsförslag 550
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i 
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huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

samma synfält i en enda tabell. 
Uppgifterna ska presenteras i följande 
ordning: energi, sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är konsekvent med ovanstående ändringsförslag till artikel 29.1 första 
stycket b.

Ändringsförslag 551
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i 
samma synfält i en enda tabell. 
Uppgifterna ska presenteras i följande 
ordning: energi, sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är konsekvent med ändringsförslaget till artikel 29.1 första stycket b.
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Ändringsförslag 552
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2
angående obligatorisk
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som avses i artikel 29.1 
angående näringsvärdesdeklaration i fråga 
om energi, protein, kolhydrater och fett
ska anges tillsammans i ett tydligt format 
och i följande ordning: energi, protein, 
kolhydrater och fett. De uppgifter som 
avses i artikel 31.3 första meningen ska 
presenteras i det huvudsakliga synfältet.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att införliva de föreslagna ändringarna av artiklarna 29 ff. och 
kommer att garantera att näringsvärdesdeklarationen alltid återges i samma ordning och 
format. 

Ändringsförslag 553
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, protein, fett, med en särskild 
uppgift om mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och natrium som förekommer i salt och 
tillsatsämnen.
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Or. fi

Motivering

I vissa produktkategorier kan tillsatsämnena innehålla en avsevärd mängd natrium. I 
kriterierna för användning av den finska hjärtsymbolen, som anger vilka livsmedel som 
bidrar till ett sunt hjärta, beaktas till exempel även natrium i tillsatsämnena.

Ändringsförslag 554
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i 
samma synfält i en enda tabell.
Uppgifterna ska presenteras i följande 
ordning: energi, sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är konsekvent med ovanstående ändringsförslag till artikel 29.1 första 
stycket b.

Ändringsförslag 555
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 



AM\762308SV.doc 13/75 PE418.219v01-00

SV

näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt.

näringsvärdesdeklaration ska visas i 
samma synfält. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt.

Or. en

Motivering

Det finns inga entydiga bevis för att konsumenterna behöver information på förpackningens 
framsida. Det är mycket bättre att all information som konsumenterna behöver för att göra ett 
välgrundat val visas i samma synfält, dvs. utan att de ska behöva vända på förpackningen 
flera gånger. Den användbara informationen bör därför vara samlad i samma synfält, vilket 
vanligen är förpackningens baksida. På så sätt får konsumenterna omfattande information vid 
en snabb blick på förpackningen.

Ändringsförslag 556
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 29.1 a 
ska finnas i det huvudsakliga synfältet. 
Uppgifterna ska presenteras tillsammans i 
ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, sockerarter 
och salt.

Or. en

Motivering

Förtydligande och förenkling.
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Ändringsförslag 557
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i 
samma synfält i en enda tabell. 
Uppgifterna ska presenteras i följande 
ordning: energi, sockerarter, fett, mättade 
fettsyror och natrium eller salt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är konsekvent med ändringsförslaget till artikel 29.1 första stycket b.

Ändringsförslag 558
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkterna 1 och 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2
angående obligatorisk
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. De uppgifter om energivärde som avses 
i artikel 19.1 a ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet i enlighet med 
riktlinjerna i artikel 31.2.

1a. De uppgifter om näringsämnen som 
avses i artikel 29.1 b om protein, 
kolhydrater, socker, fett, mättade 
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fettsyror, kostfibrer och natrium ska 
presenteras tillsammans i ett tydligt 
format och i följande ordning: protein, 
kolhydrater, socker, fett, mättade 
fettsyror, kostfibrer och natrium.
Uppgifterna ska presenteras i enlighet 
med artikel 31.3 första meningen.

Or. de

Motivering

Genom denna ändring betonas att uppgifterna om energivärde måste presenteras i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna om näringsämnena behöver däremot inte presenteras i 
det huvudsakliga synfältet, men däremot tillsammans och i ett tydligt format. 

Ändringsförslag 559
Jules Maaten

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Förutom de uppgifter som ska anges 
enligt punkt 1 ska även de uppgifter som 
ska ingå i näringsdeklarationen enligt 
artikel 29.1 a visas i det nedre högra 
hörnet på framsidan av förteckningen, 
med en teckenstorlek på 3 mm inuti en 
oval cirkel.

Or. en

Motivering

Energiinnehållet är en av de viktigaste uppgifter som anges för livsmedel. Därför bör de 
relevanta uppgifterna upprepas på framsidan av förpackningen, oavsett produkt, på samma 
plats och i en synlig form, så att konsumenten uppmärksammar dem, utan att de liknar den
rektangulära formen för varningarna på cigarettpaket.



PE418.219v01-00 16/75 AM\762308SV.doc

SV

Ändringsförslag 560
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Dessutom ska det energiinnehåll som 
anges i artikel 29.1 a anges på ett synligt 
sätt inuti en oval cirkel i det huvudsakliga 
synfältet. Uppgifterna ska uttryckas per 
portion i enlighet med artikel 32.2–3.

Or. en

Motivering

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Ändringsförslag 561
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. De uppgifter som avses i artikel 29.1 a 
om näringsvärdesdeklarationen ska 
presenteras i ett framträdande format på 
framsidan av förpackningen med 
näringsvärdesdeklarationen.
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Or. de

Motivering

Energiinnehållet är den viktigaste uppgiften i näringsvärdesdeklarationen för konsumenten. 
Av den anledningen bör innehållet av energi och/eller GDA-värde (GDA = Guideline Daily 
Amount) för energi, oberoende av produkt, presenteras på ett synligt sätt på framsidan av 
förpackningen, så att det är synligt för konsumenten vid första anblicken. Beslut om 
ytterligare uppgifter om de viktigaste delarna i näringsvärdesdeklarationen på framsidan av 
förpackningen bör överlämnas åt livsmedelsföretagarna.

Ändringsförslag 562
Frieda Brepoels

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Det energivärde som avses i 
artikel 29.1 a måste, förutom de uppgifter 
som anges i punkt 1, presenteras i det 
nedre högra hörnet på förpackningens 
mest framträdande sida inuti en fyrkantig 
ruta. Energivärdet ska uttryckas per 
100 g/ml eller, i enlighet med artikel 32.2–
3, per portion.

Or. nl

Motivering

Det är mycket viktigt att energivärdet anges. Det måste därför finnas på en framträdande 
plats på förpackningen och vara tydligt identifierbart för konsumenterna. Energivärdet kan 
anges per 100 g/ml eller per portion.
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Ändringsförslag 563
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Dessutom ska det energiinnehåll som 
anges i artikel 29.1 a anges på ett synligt 
sätt inuti en rektangulär ruta i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska 
anges per portion i enlighet med artikel 
32.2–3.

Or. en

Motivering

Energiinnehållet är den viktigaste uppgiften som anges för livsmedel. Konsumentforskning (*) 
visar att särskild märkning med endast energiinnehåll på framsidan av förpackningen är det 
som är lättast för konsumenterna. De föredrar att innehållet uttrycks per portion, eftersom de 
då kan uppskatta det verkliga energiinnehållet i en produkt (vilket är relevant för 
kaloriintaget) och jämföra produkter inom en livsmedels- eller dryckeskategori.

Ändringsförslag 564
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Dessutom ska det energiinnehåll som 
anges i artikel 29.1 a anges på ett synligt 
sätt inuti en rektangulär ruta i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska 
anges per portion i enlighet med artikel 
32.2–3.

Or. en
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Motivering

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Ändringsförslag 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. I enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3, baserat på ett yttrande från 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, och före 
tillämpningsdatumet för artiklarna 29–34, 
ska referensvärden fastställas för att 
indikera en stor mängd av ett 
näringsämne per 100 g eller per 100 ml. 
Om dessa referensvärden överskrids i 
livsmedel ska näringsinformationen för 
respektive näringsämne märkas med rött.

Or. en

Motivering

Konsumentforskning har visat att ett färgsystem är bäst för att konsumenterna ska kunna göra 
ett snabbt och välgrundat val. Genom att endast begära att näringsämnen som förekommer i 
stora mängder anges, kommer konsumenterna att kunna fatta snabba beslut. I motsats till 
”trafikljusmärkning” kan man undvika att fullständigt artificiella produkter märks med en 
grön punkt.
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Ändringsförslag 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Följande uppgifter som anges i 
artikel 31.2 om obligatorisk 
näringsdeklaration ska anges på baksidan 
av förpackningen: kolhydrater, protein 
och artificiella och naturliga 
transfettsyror. Uppgifterna ska 
presenteras tillsammans i ett tydligt 
format i den ordning som anges ovan.

Or. en

Motivering

Halterna av protein och transfettsyror är viktiga uppgifter för konsumenterna, och det bör 
därför vara obligatoriskt att de ska anges på baksidan av förpackningen. Det är även viktigt 
att göra en åtskillnad mellan artificiella och naturliga transfettsyror, eftersom producenterna 
kan påverka mängden av artificiella transfettsyror.

Ändringsförslag 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla för de livsmedel 
som anges i rådets direktiv 89/398/EEG 
av den 3 maj 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel samt de 
särdirektiv som anges i artikel 4.1 i det 
direktivet.

Or. en
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Motivering

Specialdestinerade livsmedel är särskilt utformade för att tillgodose näringsbehoven hos den 
målgrupp de är avsedda för. I rådets direktiv 89/398/EEG och de särdirektiv som anges i 
artikel 4.1 i det direktivet anges de obligatoriska uppgifter om näringsinnehåll som ska finnas 
med i märkningen. Presentation av begränsad näringsinformation i det huvudsakliga synfältet 
när det gäller specialdestinerade livsmedel är inte tillräckligt, och den informationen kanske 
inte är relevant för konsumenterna. Specialdestinerade livsmedel bör därför undantas från 
detta krav.

Ändringsförslag 568
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla för de livsmedel 
som anges i rådets direktiv 89/398/EEG 
av den 3 maj 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel och de 
särdirektiv som anges i artikel 4.1 i det 
direktivet.

Or. en

Motivering

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
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stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Ändringsförslag 569
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.1 b och 
artikel 29.2 ska anges samlad på baksidan 
av förpackningen i den ordningsföljd som 
föreskrivs i del C i bilaga XIII.

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

Denna näringsvärdesdeklaration ska göras i 
tabellform med siffrorna under varandra, 
om utrymmet tillåter detta. Om utrymmet 
inte tillåter detta, ska deklarationen göras 
som löpande text.

Or. en

Motivering

Förtydligande och förenkling.

Ändringsförslag 570
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 

utgår
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näringsämnen som anges i artikel 29.2, 
ska energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag 571
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2, 
ska energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 572
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4 - stycke 1a

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för 
fastställande av kriterier för att avgöra 
när värden eller näringsämnen är 
oväsentliga. De åtgärder som avser att 
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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. es

Motivering

Det bör inte lämnas åt aktörerna att avgöra vad de anser vara oväsentliga mängder. Kriterier 
bör fastställas på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 573
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig 
får näringsdeklarationen för dessa
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

4. Om energin eller mängden av enskilda 
näringsämnen i en vara är obetydlig så 
krävs ingen näringsdeklaration. Ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” kan anges i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

Or. de

Motivering

Med denna ändring garanteras att näringsämnen som inte ingår, eller som endast ingår i 
minsta möjliga mängd, inte behöver anges i näringsvärdesdeklarationen. Uppgifter om små 
mängder ska kunna anges, men inte vara obligatoriska. 
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Ändringsförslag 574
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, 
förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

utgår

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna.
b) Det finns belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dessa 
presentationsformer.

Or. de

Motivering

Till följd av den enligt artikel 31.2 obligatoriska redovisningen i grafisk form av 
procentandelar i uppgifterna är artikel 34.5–6 överflödig (se ändringsförslaget till 
artikel 34.1 av samma författare). Det som talar emot att överlåta beslutet om de föreskrifter 
som avses i förslaget till förordning om en beskrivning av näringsvärdesdeklarationen med 
hjälp av grafisk form och symboler på medlemsstaterna är också risken för en negativ 
inverkan på den fria varuhandeln genom en olikartad utveckling i de enskilda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 575
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, 
förutsatt att följande väsentliga krav är 

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen, förutsatt att 
följande väsentliga krav är uppfyllda:
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uppfyllda:

Or. en

Motivering

Grafiska former eller symboler bör vara tillåtna vare sig det finns nationella system eller inte.

Ändringsförslag 576
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, 
förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen, förutsatt att 
följande väsentliga krav är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras flexibilitet att behålla och utveckla alternativa 
uttrycksformer som näringsvärdesdeklarationen får anges i, förutom de uttrycksformer som 
nämns i artikel 31.2–3.

Ändringsförslag 577
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, 

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen, förutsatt att 
följande väsentliga krav är uppfyllda:
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förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Näringssymbolerna bör harmoniseras på EU-nivå för att möjliggöra fri rörlighet för 
produkter.

Ändringsförslag 578
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens text Ändringsförslag

6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. 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

Konsekvent med strykningen av kapitlen VI och VII.
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Ändringsförslag 579
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens text Ändringsförslag

6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. 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

Mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 34.1 från samma ledamot är punkterna 5–6 
överflödiga.

Ändringsförslag 580
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens text Ändringsförslag

6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. 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
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Or. en

Motivering

Konsekvent med strykningen av kapitlen VI och VII.

Ändringsförslag 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

  6a. Kommissionen ska fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande lägga fram en 
utvärderingsrapport om den 
presentationsform som beskrivs i de 
föregående punkterna.

Or. en

Motivering

En utvärdering av presentationsformen ska genomföras för att identifiera fördelar och 
nackdelar.

Ändringsförslag 582
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 34a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 34a
Artikel 34.1 ska inte gälla för de 
produkter som anges i 
direktiv 89/398/EEG och de särdirektiv 
som avses i artikel 4.1 i det direktivet.

Or. it
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Motivering

”Dietprodukter” är särskilt utformade för att tillgodose särskilda näringsbehov och 
ordineras på läkares inrådan. Det finns följaktligen inget behov av att ge konsumenterna 
särskild information om dessa produkters näringsinnehåll.

Ändringsförslag 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken

Kommissionens text Ändringsförslag

Kapitel V Kapitel V

Frivillig livsmedelsinformation Obligatorisk ursprungsmärkning

Or. en

Motivering

För öppenhetens skull bör konsumenterna få information om livsmedlens ursprungsland. Att 
känna till ursprunget för den primära ingrediensen i behandlade livsmedel är en viktig faktor 
för att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val.

Ändringsförslag 584
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken

Kommissionens text Ändringsförslag

Kapitel V Kapitel V

Frivillig livsmedelsinformation Ursprungsmärkning för livsmedel

Or. en
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Motivering

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Ändringsförslag 585
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Tillämpliga krav

1. Om livsmedelsinformation som 
omfattas av denna förordning ges på 
frivillig basis, ska denna information 
uppfylla de relevanta, särskilda kraven i 
denna förordning.
2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett 
visst land eller en viss ort.
3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även dessa ingrediensers ursprungsland 
eller härkomstort anges.
4. För annat kött än nötkött får 
ursprungsland eller härkomstort endast 
uppges vara en enda plats om djuren har 
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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.
5. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 3. 
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.
6. Kommissionen kan 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.

Or. en

Motivering

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).
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It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Ändringsförslag 586
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Tillämpliga krav

1. Om livsmedelsinformation som 
omfattas av denna förordning ges på 
frivillig basis, ska denna information 
uppfylla de relevanta, särskilda kraven i 
denna förordning.
2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett 
visst land eller en viss ort.
3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även dessa ingrediensers ursprungsland 
eller härkomstort anges.
4. För annat kött än nötkött 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.
5. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 3. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
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väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.
6. Kommissionen kan 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.

Or. en

Motivering

Det är viktigt för konsumenterna att veta var produkten kommer ifrån. I vissa fall är det 
emellertid inte alltid möjligt att ange ett ursprungsland eftersom produktens innehåll kan 
komma från olika länder samtidigt och innehållet förändras dagligen. Enligt de nu gällande 
reglerna för ursprungsmärkning kan härkomstort anges på frivillig basis om inte 
undantagande av sådan information allvarligt skulle vilseleda konsumenterna när det gäller 
livsmedlets verkliga ursprung. Dessa regler bör behållas och inte ersättas med en ny 
formulering.

Ändringsförslag 587
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla kraven i 
denna förordning. Artikel 14.1 ska inte 
gälla i detta fall.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
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från Europeiska gemenskapen eller ett 
visst land eller en viss ort.
3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även dessa ingrediensers ursprungsland 
eller härkomstort anges.
4. För annat kött än nötkött 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.
5. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 3. 
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.
6. Kommissionen kan 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.

6. Kommissionen kan 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.

Or. en

Motivering

Det finns en obligatorisk komponent i ursprungsmärkning. Därför bör artikel 35.2–5 flyttas 
till en separat artikel (ny artikel 26 ”Ursprung och härkomst”) – vid sidan av de andra 
obligatoriska uppgifterna. När informationen lämnas på frivillig basis kan det vara lämpligt 
med ett undantag från minimikraven för teckenstorlek (artikel 14.1), annars kan företagen 
välja att inte ange denna information.



PE418.219v01-00 36/75 AM\762308SV.doc

SV

Ändringsförslag 588
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett 
visst land eller en viss ort.

2. För märkning av livsmedel där 
särskilda egenskaper som är kopplade till 
produktionsmetoder, djurens välfärd eller 
miljöpåverkan av ett livsmedel anges, ska 
kommissionen i samråd med berörda 
intressenter utarbeta ett förslag för att 
fastställa kvalitetskriterier som 
märkningssystemen måste uppfylla för att 
garantera tillförlitlig och allsidig 
information och undvika att 
konsumenterna blir vilseledda.

3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även dessa ingrediensers ursprungsland 
eller härkomstort anges.
4. För annat kött än nötkött 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.
5. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 3. 
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.
6. Kommissionen kan fastställa 
tillämpningsbestämmelser rörande villkor 
och kriterier för användning av frivilliga 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 589
Jules Maaten

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

1. I den mån som viss eller all 
livsmedelsinformation som omfattas av 
denna förordning ges på frivillig basis, ska 
denna information överensstämma med de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”ska uppfylla” kan innebära att livsmedel som inte är färdigförpackade och 
livsmedel som förpackas för direkt försäljning på försäljningsstället för vilka frivillig 
näringsinformation lämnas måste innehålla all information på exakt samma sätt som 
färdigförpackade livsmedel. Detta blir en börda för de aktörer i livsmedelsbranschen som 
anger sådan information frivilligt, och om lagstiftningen antas i denna form kommer de att 
avskräckas från att göra detta i framtiden.

Ändringsförslag 590
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
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ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

ska denna information vara tydligt läsbar.

Or. en

Motivering

Om livsmedelsinformation som ges frivilligt måste presenteras på samma sätt som för de 
produkter som omfattas av ett obligatoriskt krav kommer producenterna troligen att sluta 
ange sådan information frivilligt. Följden av det nuvarande förslaget blir därför att 
konsumenterna får mindre information än vad de får för närvarande.

Ändringsförslag 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta kraven i denna förordning, 
särskilt kraven i artikel 7.

Or. en

Motivering

Artikel 7 om rättvisande information är den viktigaste grunden för system för frivillig 
information.

Ändringsförslag 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

  1a. All relevant information när det gäller 
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system för frivillig information, såsom 
underliggande kriterier och vetenskapliga 
studier, måste göras tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att garantera öppenhet.

Ändringsförslag 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när det är obligatoriskt att 
ange ett livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort för att informera 
konsumenterna om att ett livsmedel härrör 
eller kommer från Europeiska 
gemenskapen eller ett visst land eller en 
viss ort.

Or. en

Motivering

För öppenhetens skull bör konsumenterna få information om livsmedlens ursprungsland. Att 
känna till ursprunget för den primära ingrediensen i behandlade livsmedel är en viktig faktor 
för att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val.
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Ändringsförslag 594
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning och utöver kraven 
i artikel 9.1 i, ska punkterna 3 och 4 gälla 
när information om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

Or. en

Motivering

Om information om ursprungsland anges för en ingrediens i ett livsmedel, utöver de 
obligatoriska kraven i artikel 9.1 i, ska denna information uppfylla bestämmelserna i 
artikel 35.2.

Ändringsförslag 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning och utöver kraven 
i artikel 9.1 i, ska punkterna 3 och 4 gälla 
när ett livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort anges frivilligt för att 
informera konsumenterna om att ett 
livsmedel härrör eller kommer från 
Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.
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Or. en

Motivering

De obligatoriska kraven för ursprungslandsmärkning anges i artikel 9.1 i, och dessa krav 
måste gälla ändå.

Ändringsförslag 596
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning och utöver kraven 
i artikel 9.1 i, ska punkterna 3 och 4 gälla 
när information om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

Or. en

Motivering

Kraven på obligatorisk ursprungsmärkning bör utökas för att förhindra att konsumenterna 
vilseleds i fråga om produktens ursprung och primära ingredienser.

Ändringsförslag 597
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkter 1-4

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
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ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när det är obligatoriskt att 
ange ett livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort för att informera 
konsumenterna om att ett livsmedel härrör 
eller kommer från Europeiska 
gemenskapen (medlemsstat) eller ett visst 
land eller en viss ort.

3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska även 
dessa ingrediensers ursprungsland eller 
härkomstort anges.

3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska även 
dessa ingrediensers ursprungsland eller 
härkomstort anges. En primär ingrediens 
är en ingrediens som utgör minst 
50 procent av livsmedlet.

4. För annat kött än nötkött 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.

4. För fjäderfä och annat kött än nötkött 
ska ursprungsland eller härkomstort som 
uppges vara den plats där djuren har fötts, 
fötts upp och/eller götts upp, dvs. inte 
platsen för avel, slakt, behandling eller 
förpackning. Alternativt ska uppgift om 
varje plats för födsel, uppfödning, avel,
slakt, behandling och förpackning ges.

Or. en

Motivering

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and ther very 
same principal applies here.
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Ändringsförslag 598
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Om livsmedlet och de primära
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska även 
dessa ingrediensers ursprungsland eller 
härkomstort anges.

3. Om livsmedlet och de viktiga 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska även 
dessa ingrediensers ursprungsland eller 
härkomstort anges.

Or. en

Motivering

Om ursprungsland endast anges för viktiga ingrediens/er undviker man att ge onödig 
information. Information kommer endast att lämnas för ingrediens/er som utgör mer än 
50 procent av livsmedlet.

Ändringsförslag 599
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. För annat kött än nötkött 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.

4. För annat kött än nötkött 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 individuellt.

Or. hu

Motivering

Efter de många skandalerna kring köttprodukter i livsmedelsindustrin måste de europeiska 
konsumenterna – som nu känner sig osäkra – kunna spåra köttprodukterna hela vägen där 
producenten frivilligt anger ursprunget för olika typer av kött.
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Ändringsförslag 600
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. För annat kött än nötkött 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.

4. För fjäderfä och annat kött än nötkött 
ska ursprungsland eller härkomstort endast 
uppges som den enda platsen om djuren 
har fötts, fötts upp och slaktats i samma 
land eller på samma ort och inte platsen 
för behandling eller förpackning. I andra 
fall ska uppgift om varje plats för födsel, 
uppfödning och slakt ges.

Or. en

Ändringsförslag 601
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. När det gäller färsk frukt och färska 
grönsaker får enbart landet eller orten för 
jordbruksproduktionen anges som 
ursprungsland eller härkomstort.

Or. de

Motivering

När det gäller frukt och grönsaker kommer det ständigt rapporter om en alltför omfattande 
förorening till följd av bekämpningsmedel. En tydlig märkning av uppgifter om härkomst 
garanterar valfrihet och kan stärka konsumentens förtroende för produktens kvalitet.
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Ändringsförslag 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens text Ändringsförslag

6. Kommissionen kan 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.

6. Kommissionen kan fastställa 
tillämpningsbestämmelser rörande villkor 
och kriterier för användning av frivilliga 
uppgifter enligt de föregående punkterna. 
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

Denna bestämmelse ska endast gälla för de föregående punkterna.

Ändringsförslag 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

6a. Begreppet ”vegetarisk” ska inte 
tillämpas på livsmedel som består av, har 
tillverkats av eller har tillverkats med 
hjälp av produkter med animalt ursprung 
av djur som har dött eller slaktats eller 
djur som dör till följd att de äts.
Begreppet ”vegan” ska inte tillämpas på 
livsmedel som består av, har tillverkats av 
eller har tillverkats med hjälp av djur eller 
animala produkter (inklusive produkter 
från levande djur).

Or. en
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Motivering

Begreppen ”vegetarisk” och ”vegan” är inte rättsligt skyddade för närvarande. I praktiken 
innebär detta att producenterna kan märka sina produkter som ”vegetariska” även om de inte 
är det. Ovanstående definition har lagts fram av Storbritanniens livsmedelsmyndighet Food 
Standards Agency efter flera års diskussioner.

Ändringsförslag 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6b (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

6b. I överensstämmelse med artikel 3.1 
ska det vara tillåtet att ange uppgifter om 
miljömässiga, sociala och etiska 
hänsynstaganden i fråga om livsmedel. 
För att inte uppmuntra till godtyckliga 
utfästelser och garantera jämförbarhet 
ska kommissionen inom [12 månader från 
förordningens ikraftträdande] lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om sådana 
kriterier för livsmedel. 

Or. en

Motivering

Miljömässiga, sociala och etiska kriterier är viktig vägledning för många konsumenters 
beslut. Tillhandahållande av sådan information bör därför uppmuntras.

Ändringsförslag 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 35a
Frivillig livsmedelsinformation
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1. Till den 1 januari 20XX (tre år efter 
antagandet) ska kommissionen i enlighet 
med det förfarande som anges i 
artikel 49.3 fastställa en gemensam positiv 
näringssymbol för att hjälpa 
konsumenterna att identifiera 
hälsosammare alternativ inom olika 
livsmedelskategorier.
2. Livsmedel som är berättigade att 
märkas med den gemensamma positiva 
näringssymbolen måste uppfylla de 
kriterier som anges av kommissionen och 
de näringsprofiler som inrättas i enlighet 
med artikel 4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.
3. De kriterier som avses i punkt 2 ska 
särskilt beakta följande:
a) Livsmedlets totala 
näringssammansättning och förekomsten
av näringsämnen som vetenskapligt 
erkänts ha en hälsoeffekt.
b) Livsmedlets (eller 
livsmedelskategoriernas) roll och 
betydelse i och bidrag till kosten för 
befolkningen i allmänhet eller, i 
förekommande fall, för vissa riskgrupper, 
inbegripet barn.
Kriterierna ska grundas på vetenskapliga 
rön om kost och näring samt deras 
förhållande till hälsa.
När näringsprofilerna fastställs ska 
kommissionen uppmana myndigheten att 
inom 12 månader avge relevanta 
vetenskapliga utlåtanden.

Or. en

Motivering

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labeled with a positive symbol could for 
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example contain less fat, sugars, salt and more dietary fiber than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Ändringsförslag 606
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Presentation

Frivillig information får inte anges så att 
det tillgängliga utrymmet för obligatorisk 
information minskar.

Or. de

Motivering

Frågan kommer att regleras genom EU:s riktlinjer i fråga om läsbarhet.

Ändringsförslag 607
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens text Ändringsförslag

Frivillig information får inte anges så att 
det tillgängliga utrymmet för obligatorisk 
information minskar.

utgår

Or. en
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Motivering

Konsekvent med strykningen av artikel 35.

Ändringsförslag 608
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Kapitel VI

Kommissionens text Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Or. en

Motivering

Nationella bestämmelser strider mot principen om harmonisering och fri rörlighet för varor 
på den inre marknaden.

Ändringsförslag 609
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen ska inom två år efter 
antagandet av denna förordning lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om 
obligatorisk ursprungsdeklaration för kött 
av fjäderfä, gris och får, i 
överensstämmelse med de befintliga 
märkningsbestämmelserna för nötkött i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000.

Or. en
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Motivering

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the exisitng situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Ändringsförslag 610
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen ska fter denna förordnings 
ikraftträdande inleda ett offentligt samråd 
om användning av begrepp såsom ”ren”,  
”ursprunglig”, ”lant-”, ”lantlig”, 
”traditionell” och ”äkta”. Kommissionen 
ska därefter utarbeta ett vägledande 
dokument om användningen av sådana 
begrepp, så att de endast används i 
överensstämmelse med de principer och 
krav som fastställs i kapitel II i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.
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The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

Ändringsförslag 611
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Förutom de obligatoriska uppgifter som 
avses i artiklarna 9.1 och 10, kan 
medlemsstaterna, i enlighet med 
förfarandet i artikel 42, kräva ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer eller 
kategorier av livsmedel som motiveras av 
att man vill

Förutom de obligatoriska uppgifter som 
avses i artiklarna 9.1 och 10, kan 
medlemsstaterna, i enlighet med 
förfarandet i artikel 42, kräva ytterligare 
information för vissa typer eller kategorier 
av livsmedel som motiveras av att man vill

a) skydda folkhälsan, a) skydda folkhälsan, eller
b) skydda konsumenterna, b) skydda konsumenterna eller ge dem 

möjlighet att göra välgrundade val, eller
c) förebygga bedrägeri, c) förebygga bedrägeri, eller
d) skydda industriella och kommersiella 
äganderätter, uppgifter om ursprung och 
registrerade ursprungsbeteckningar samt 
förebygga illojal konkurrens.

d) skydda industriella och kommersiella 
äganderätter, uppgifter om ursprung och 
registrerade ursprungsbeteckningar samt 
förebygga illojal konkurrens.

Or. en

Motivering

Syftet med den föreslagna texten är att undvika eventuell sammanblandning med de 
obligatoriska uppgifterna i artiklarna 9 och 10, och göra artikeln mer lättförståelig.
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Ändringsförslag 612
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

Sådana åtgärder får inte hindra den fria 
rörligheten för varor på den inre 
marknaden. 

Or. en

Motivering

Om information som ges frivilligt om livsmedel måste presenteras på samma sätt som 
information om de produkter som omfattas av ett obligatoriskt krav kommer producenterna 
troligen att sluta ange sådan information frivilligt, och följden av det nuvarande förslaget blir 
därför att konsumenterna skulle få mindre information än vad de får för närvarande.

Ändringsförslag 613
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 
ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 
ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är alltför restriktiv och överensstämmer inte med ändringen av 
artikel 9.1 i.

Ändringsförslag 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 

utgår
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ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

Or. en

Motivering

För öppenhetens skull bör konsumenterna få information om livsmedlens ursprungsland. Att 
känna till ursprunget för den primära ingrediensen i behandlade livsmedel är en viktig faktor 
för att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val.

Ändringsförslag 616
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk 
och mjölkprodukter i returglas.

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk, 
syrad mjölk och grädde, som inte tillsatts 
någon annan ingrediens än 
mjölkprodukter och kulturer av 
mikroorganismer som är nödvändiga för 
framställningen, i returglas.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras att nationella åtgärder som medger undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 inte gäller för mjölkprodukter som t.ex. tillsatts socker, smakämnen 
eller andra ingredienser som inte innehåller mjölk.
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Ändringsförslag 617
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk 
och mjölkprodukter i returglas.

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk, 
syrad mjölk och grädde, som inte tillsatts 
någon annan ingrediens än 
mjölkprodukter och kulturer av 
mikroorganismer som är nödvändiga för 
framställningen, i returglas.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras att nationella åtgärder som medger undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 inte gäller för mjölkprodukter som t.ex. tillsatts socker, smakämnen 
eller andra ingredienser som inte innehåller mjölk.

Ändringsförslag 618
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk 
och mjölkprodukter i returglas.

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk, 
syrad mjölk och grädde, som inte tillsatts 
någon annan ingrediens än 
mjölkprodukter och kulturer av 
mikroorganismer som är nödvändiga för 
framställningen, i returglas.

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras att nationella åtgärder som medger undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 inte gäller för mjölkprodukter som t.ex. tillsatts socker, smakämnen 
eller andra ingredienser som inte innehåller mjölk.

Ändringsförslag 619
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk 
och mjölkprodukter i returglas.

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk, 
syrad mjölk och grädde, som inte tillsatts 
någon annan ingrediens än 
mjölkprodukter och kulturer av 
mikroorganismer som är nödvändiga för 
framställningen, i returglas.

Or. en

Motivering

Undantag från kraven i artiklarna 9.1 och 10.2 bör inte medges för mjölk och mjölkprodukter 
som tillsatts t.ex. socker, smakämnen eller andra ingredienser som inte innehåller mjölk.

Ändringsförslag 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Alkoholhaltiga drycker

Medlemsstaterna får, i avvaktan på att de 
gemenskapsbestämmelser som avses i 
artikel 20 e antas, behålla nationella 
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bestämmelser om förteckning av 
ingredienser i drycker som innehåller mer 
än 1,2 volymprocent alkohol.

Or. en

Motivering

Denna artikel behövs inte längre eftersom artikel 20 e stryks i ett annat ändringsförslag.

Ändringsförslag 621
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, i avvaktan på att de 
gemenskapsbestämmelser som avses i 
artikel 20 e antas, behålla nationella 
bestämmelser om förteckning av 
ingredienser i drycker som innehåller mer 
än 1,2 volymprocent alkohol.

utgår

Or. en

Motivering

Förordningen bör även gälla för alkoholhaltiga drycker. Därför ska denna artikel samt den 
sista punkten i artikel 29.1 b strykas.

Ändringsförslag 622
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, i avvaktan på att de 
gemenskapsbestämmelser som avses i 
artikel 20 e antas, behålla nationella

De medlemsstater som när denna 
förordning träder i kraft redan har 
nationella bestämmelser får, i avvaktan på 
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bestämmelser om förteckning av 
ingredienser i drycker som innehåller mer 
än 1,2 volymprocent alkohol.

att de gemenskapsbestämmelser som avses 
i artikel 20 e antas, behålla sådana
bestämmelser om förteckning av 
ingredienser i drycker som innehåller mer 
än 1,2 volymprocent alkohol.

Or. en

Motivering

Eftersom syftet med förslaget till ny EU-förordning är att harmonisera och förenkla 
bestämmelserna om märkning måste man se till att inga nya nationella bestämmelser införs 
inom områden där nya EU-regler planeras. I de fall sådana nationella bestämmelser redan 
finns bör de behållas till dess att EU-reglerna träder i kraft.

Ändringsförslag 623
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens text Ändringsförslag

Nationella åtgärder för livsmedel som inte 
är färdigförpackade

Livsmedel som inte är färdigförpackade

1. 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, kan medlemsstaterna 
anta närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.

1. För de livsmedel som nämns i 
artikel 13.4 ska uppgifterna i artikel 9.1 c 
anges.

2. Medlemsstaterna kan 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.

2. Medlemsstaterna kan besluta att kräva 
att vissa av de andra uppgifter, eller 
samtliga dessa uppgifter, som avses i 
artiklarna 9 och 10, eller delar av dessa 
uppgifter, anges.

3. Medlemsstaterna får anta detaljerade 
bestämmelser om det sätt som den 
information som anges i punkterna 1 och 
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2 ska göras tillgänglig på.
3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

4. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

Or. en

Motivering

På grund av svårigheterna med märkning av produkter som inte är färdigförpackade ska 
dessa livsmedel i princip undantas från de flesta märkningskraven – förutom information om 
allergener. Medlemsstaterna bör få behålla flexibiliteten att besluta om hur informationen 
bäst kan ges till konsumenterna.

Ändringsförslag 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens text Ändringsförslag

1. 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, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 ska 
anges.

1. 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, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 som de 
kan behöva ska lämnas.

2. Medlemsstaterna kan 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.
3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska överlämna texten 
till de åtgärder som avses i punkt 1 till 
kommissionen.

Or. en
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Motivering

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 

Ändringsförslag 625
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens text Ändringsförslag

Nationella åtgärder för livsmedel som inte 
är färdigförpackade

Nationella åtgärder

1. 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, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 ska 
anges.

1. 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, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 ska 
anges.

2. Medlemsstaterna kan 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.

2. Medlemsstaterna kan 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.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som 
avses i punkterna 1 och 2 till 
kommissionen.

3. Medlemsstaterna får besluta att inte 
kräva att en näringsdeklaration ska anges 
(artikel 9.1 l) för färdigförpackade 
livsmedel och måltider som produceras 
och levereras direkt av lokala 
detaljhandelsföretag eller storkök till 
slutkonsumenten om dessa livsmedel och 
måltider framställs på ett icke-
standardiserat sätt genom vilket 
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ingredienserna och recepten ofta varierar.

Or. en

Motivering

Färdigförpackade livsmedel eller måltider som produceras av små lokala 
detaljhandelsföretag eller storkök framställs på ett icke-standardiserat sätt genom vilket 
ingredienserna och recepten ofta varierar, kanske från dag till dag. Därför är det viktigt att 
dessa typer av livsmedel undantas från kravet på en näringsdeklaration, antingen generellt 
eller genom att ge medlemsstaterna rätt att fastställa regler för dessa kategorier, vilket redan 
är fallet när det gäller livsmedel som inte är färdigförpackade.

Ändringsförslag 626
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. 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, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 ska 
anges.

1. 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, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 ska 
anges. Uppgifterna i artikel 9.1 c ska alltid 
tillhandahållas på ett sådant sätt att 
konsumenten kan få tillgång till dem utan 
att behöva efterfråga dem.

Or. de

Motivering

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 



PE418.219v01-00 62/75 AM\762308SV.doc

SV

einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Ändringsförslag 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan 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.

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artiklarna 9.1 c och 10, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.

Or. en

Motivering

Kraven i bilaga III om ”livsmedel där märkningen ska innehålla en eller flera 
tilläggsuppgifter” (t.ex. livsmedel som förpackats i vissa gaser, livsmedel med hög koffeinhalt
etc.) måste även gälla för livsmedel som inte är färdigförpackade.

Ändringsförslag 628
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Kommissionen ska samråda med 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa, inrättad genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002, om den 
anser att ett sådant samråd behövs eller 
om någon medlemsstat begär det.

2. Kommissionen ska samråda med 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa, inrättad genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002.
Kommissionen ska även inrätta ett 
formellt anmälningsförfarande för alla 
intressenter i överensstämmelse med 
bestämmelserna i direktiv 98/34/EG.

Or. en
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Motivering

De gällande förfarandena för att införa nya märkningsåtgärder är inte tydliga, och det finns 
inga krav på samråd med externa intressenter. De nya märkningsreglerna kommer att ha en 
negativ påverkan på den fria rörligheten för varor, och därför är det viktigt att de föreslagna 
åtgärderna övervägs allmänt, och att de berörda intressenterna ges möjlighet att kommentera 
de föreslagna åtgärderna. Förslagen ska inte godkännas innan deras förenlighet med den 
inre marknadens friheter har utvärderats.

Ändringsförslag 629
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter ska 
inte tillämpas på de åtgärder som 
omfattas av anmälningsförfarandet i 
punkterna 1–4.

utgår

Or. en

Motivering

Genom den föreslagna ändringen av artikel 42.2 införs ett krav på ett öppet 
anmälningsförfarande som omfattar såväl konsumenter och producenter. En sådan process är 
ytterst viktig när ny märkningsinformation övervägs. Därför bör undantaget från formell 
kontroll av nya märkningsförslag strykas.

Ändringsförslag 630
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
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kapitel. Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 49.2.

kapitel. De åtgärder som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Rättelse och anpassning av ovan nämnda punkt i den förordning som anges inom ramen för 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
kapitel. Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 49.2.

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
kapitel. De 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

Om åtgärderna avser att ändra icke-väsentliga delar i denna förordning genom att 
komplettera den, ska de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.



AM\762308SV.doc 65/75 PE418.219v01-00

SV

Ändringsförslag 632
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Kapitel VII

Kommissionens text Ändringsförslag

KAPITEL VII Detta kapitel utgår.
UTARBETANDE AV NATIONELLA 

SYSTEM

Or. en

Motivering

Nationella bestämmelser strider mot principen om harmonisering och fri rörlighet för varor 
på den inre marknaden.

Ändringsförslag 633
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 44 – rubriken

Kommissionens text Ändringsförslag

Nationella system Medlemsstaternas frivilliga system

Or. en

Motivering

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 
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Ändringsförslag 634
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system som består uteslutande 
av icke-bindande regler, t.ex. 
rekommendationer, vägledning, normer 
eller andra icke-bindande regler (nedan 
kallade nationella system), och som syftar 
till att följande bestämmelser tillämpas i 
enlighet med de väsentliga krav som 
fastställs i dem:

1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system som består uteslutande 
av icke-bindande regler, t.ex. 
rekommendationer, vägledning, normer 
eller andra icke-bindande regler (nedan 
kallade nationella system), och som syftar 
till att artikel 33.2, som avser ytterligare 
former av uppgifterna i 
näringsvärdesdeklarationen, tillämpas i 
enlighet med de väsentliga krav som 
fastställs i dem.

a) Artikel 33.2 om andra uttrycksformer 
för näringsvärdesdeklarationen.
b) Artikel 34.5 om presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen.

Or. de

Motivering

Till följd av ändringsförslaget till artikel 34 av samma författare, som syftar till att införa 
obligatoriska grafiska näringsvärdesdeklarationer i alla medlemsstater, är listan i artikel 44 
överflödig.

Ändringsförslag 635
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system som består uteslutande 

1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system. Dessa nationella system
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av icke-bindande regler, t.ex. 
rekommendationer, vägledning, normer 
eller andra icke-bindande regler (nedan 
kallade nationella system), och som syftar
till att följande bestämmelser tillämpas i 
enlighet med de väsentliga krav som 
fastställs i dem:

ska syfta till att följande bestämmelser 
tillämpas och till att garantera att de 
överensstämmer med de väsentliga krav 
som fastställs i dem: 

a) Artikel 33.2 om andra uttrycksformer för 
näringsvärdesdeklarationen.

a) Artikel 33.2 om andra uttrycksformer för 
näringsvärdesdeklarationen.

b) Artikel 34.5 om presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen.

b) Artikel 34.5 om presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen.

Or. en

Motivering

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Ändringsförslag 636
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens text Ändringsförslag

3. Nationella system kan utarbetas av 
medlemsstaterna på deras eget initiativ 
eller på begäran av berörda parter i 
överensstämmelse med de allmänna 
principer och krav som fastställs i kapitlen 
II och III i denna förordning och

3. Nationella system, utöver de som anges 
i punkt 1, kan utarbetas av 
medlemsstaterna på deras eget initiativ 
eller på begäran av berörda parter i 
överensstämmelse med de allmänna 
principer och krav som fastställs i 
kapitlen II och III i denna förordning och

a) som ett resultat av grundlig 
konsumentforskning, och

a) som ett resultat av grundlig 
konsumentforskning och väletablerade 
vetenskapliga rön, och

b) efter omfattande samråd med många 
olika berörda parter och på grundval av 

b) efter omfattande samråd med många 
olika berörda parter och på grundval av 
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bästa metoder. bästa metoder.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har nationella system inom andra områden än näringsområdet. Detta bör 
vara tillåtet även i fortsättningen, och bör ge medlemsstaterna möjlighet att utbyta 
erfarenheter med varandra.

Ändringsförslag 637
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska lämna närmare 
uppgifter om de nationella system som 
avses i punkt 1 till kommissionen, 
inklusive ett identitetsmärke för livsmedel 
som märkts i enlighet med det nationella 
systemet. Kommissionen ska göra dessa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten, i 
synnerhet genom en särskild webbplats.

Or. en

Motivering

Nationella system och vägledning får inte behandlas på samma sätt, utan bör delas upp i två 
olika avsnitt i denna artikel. Medlemsstaterna har vägledning i bästa praxis på andra 
märkningsområden, inklusive märkning om klarhet, ursprungsland och ”kan innehålla” 
allergener. Detta kapitel är ett verktyg för dessa innovativa synsätt och för att skapa exempel 
på goda metoder inom livsmedelsindustrin genom icke-reglerande hjälpmedel.
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Ändringsförslag 638
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Nationella system ska omfatta lämpliga 
mekanismer för att ge konsumenterna 
möjlighet att identifiera livsmedel som 
märkts i enlighet med nationella system, 
övervaka efterlevnaden av systemet och 
utvärdera dess inverkan.

4. Nationella system får omfatta lämpliga 
mekanismer för att ge konsumenterna 
möjlighet att identifiera livsmedel som 
märkts i enlighet med nationella system, 
övervaka efterlevnaden av systemet och 
utvärdera dess inverkan.

Or. en

Motivering

Det är inte alltid praktiskt att livsmedel som uppfyller de allmänna riktlinjerna för bästa 
praxis märks med ett identitetsmärke. Hur skulle detta till exempel tillämpas på ett livsmedel 
som uppfyller 5 av 20 rekommendationer i vägledningen? Artikeln bör återspegla denna 
aspekt.

Ändringsförslag 639
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om de nationella system
som avses i punkt 1, inklusive ett 
identitetsmärke för livsmedel som märkts i 
enlighet med det nationella systemet. 
Kommissionen ska göra dessa uppgifter 
tillgängliga för allmänheten, i synnerhet 
genom en särskild webbsida.

5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om sina nationella 
system och den vägledning om bästa 
praxis som avses i denna artikel. 
Kommissionen ska göra dessa uppgifter 
tillgängliga för allmänheten, i synnerhet 
genom en särskild webbsida.

Or. en
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Ändringsförslag 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om de nationella system 
som avses i punkt 1, inklusive ett 
identitetsmärke för livsmedel som märkts i 
enlighet med det nationella systemet. 
Kommissionen ska göra dessa uppgifter 
tillgängliga för allmänheten, i synnerhet 
genom en särskild webbsida.

5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om de nationella system 
som avses i punkt 1, såsom underliggande 
kriterier och vetenskapliga studier, 
inklusive ett identitetsmärke för livsmedel 
som märkts i enlighet med det nationella 
systemet. Kommissionen ska göra dessa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten, i 
synnerhet genom en särskild webbsida.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att garantera öppenhet i de nationella systemen.

Ändringsförslag 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Artikel 51a
Ändringsförslagen till förordning (EG) 
nr 104/2000
Följande stycke ska läggas till i artikel 4 i 
förordning (EG) nr 104/2000:
”d) om fisken kommer från ett bestånd 
som omfattas av en återhämtningsplan 
som antagits av EU.”

Or. en
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Motivering

Det är av yttersta intresse för många konsumenters köpbeslut att veta om fiskbestånden för 
den relevanta arten är hotade. Därför bör artikeln om konsumentinformation i rådets 
förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri-
och vattenbruksprodukter ändras för att konsumenterna ska få möjlighet att fatta välgrundade 
beslut.

Ändringsförslag 642
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens text Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden 
före datumet för denna förordnings 
ikraftträdande, och som inte uppfyller 
kraven i förordningen, får marknadsföras 
till dess hela lagret har tagit slut.
Artikel 17.1 ska gälla från och med [den 
första dagen i månaden 15 år efter 
ikraftträdandet].

Or. en
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Motivering

Övergångsperiod: Anpassning av artikel 3.3 för att täcka produkternas långa livscykel.

15 år: Returglas som har märkning som är outplånlig har en lång livslängd. De kan återfyllas 
upp till 30–40 gånger beroende på produktionsteknik.

Ändringsförslag 643
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens text Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden 
före datumet för denna förordnings 
ikraftträdande, och som inte uppfyller 
kraven i förordningen, får marknadsföras 
till dess hela lagret har tagit slut.
Artikel 17.1 ska gälla från och med [den 
första dagen i månaden 15 år efter 
ikraftträdandet].

Or. en
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Ändringsförslag 644
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens text Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 50 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Livsmedel som har släppts ut på 
marknaden före ikraftträdandet av denna 
förordning får säljas tills vidare och tills 
lagren tagit slut.

Or. de

Motivering

De särskilda reglerna för små och medelstora företag och antalet anställda i dessa måste 
också fastställas för att reglerna ska få effekt. Det måste finnas en möjlighet att fortsätta att 
sälja livsmedel som har släppts ut på marknaden före förordningens ikraftträdande till dess 
att de tagit slut.
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Ändringsförslag 645
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens text Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].
Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter 
ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 5 år efter 
ikraftträdandet].

Livsmedel som har märkts före 
ikraftträdandet får säljas tills lagren har 
tömts helt.
De skyldigheter som avses i artikel 17.1 
ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 15 år efter 
ikraftträdandet].

Or. de

Motivering

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.



AM\762308SV.doc 75/75 PE418.219v01-00

SV

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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