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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Med denne nye forordning ophæves to direktiver:
- direktiv 2000/13/EF om mærkning af levnedsmidler,
- direktiv 90/496/EF om næringsdeklaration af levnedsmidler.

Den nye forordning har til formål at skabe en lovramme til regulering af de oplysninger, der 
figurerer på fødevarer. Forordningen indgår i en kontekst med øget bevidsthed om 
betydningen af en sundere kost. De europæiske forbrugere er blevet stadig mere 
opmærksomme på fødevareprodukternes indhold takket være de oplysningskampagner, der 
afholdes af såvel Kommissionen som medlemsstaterne. I øvrigt har flere industrigrupper 
allerede forbedret deres mærkning som reaktion på forbrugernes krav. 

Den nye forordning har til formål at sørge for, at der er adgang til oplysninger, der er klare, let 
forståelige og let læselige, således at forbrugerne kan foretage deres valg af fødevarer på et 
kvalificeret grundlag.

Retningslinjer foreslået i udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter

- Obligatorisk fødevareinformation
Ud over de obligatoriske oplysninger er Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter nået frem til et kompromis, hvorefter det er herkomsten, der skal angives på 
visse typer produkter. Der henvises ikke længere til oprindelsen: Når det handler om 
oprindelseslandet, kan der rent faktisk være tale om det land, hvor den sidste bearbejdning har 
fundet sted (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks). 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ønsker imidlertid, at det sted, hvor 
frugterne og grøntsagerne er blevet høstet, hvor fiskene er blevet fanget, hvor dyrene er blevet 
født og opdrættet osv., angives på emballagen, og ikke de lande, hvor det er blevet kogt eller 
røget. Derfor foretrækkes det her at tale om herkomststed. Hver enkelt europæer bør kunne 
vide, hvor de fødevarer kommer fra, som han eller hun indtager, for at kunne træffe et mere 
kvalificeret valg (navnlig vide, om han eller hun køber et lokalt produkt eller ej) og for at 
kunne bestemme fødevarens økologiske fodaftryk. Disse krav om gennemsigtighed og 
sporbarhed udgør grundlaget for forbrugernes rettigheder.

Landbrugsudvalget indfører derfor herkomstangivelse for ikke-bearbejdede fødevarer og for 
fødevarer med kun én ingrediens (defineret som en fødevare, som ud over salt, sukker, 
krydderier, vand, tilsætningsstoffer, aromaer og enzymer kun indeholder én ingrediens) samt 
for sammensatte fødevarers primære ingredienser baseret på kød og mejeriprodukter. Hvad 
angår andet kød end okse- og kalvekød, kan herkomststedet desuden kun være ét sted, såfremt 
dyrene er født, opdrættet og slagtet i et og samme land eller på et og samme sted. I alle andre 
tilfælde bør de forskellige føde-, opdræts- og slagtningssteder præciseres nærmere.

Hvad angår de obligatoriske oplysningers udformning, skal de fremstå på en klar, let læselig 
og let forståelig måde, der ikke giver mulighed for misforståelse. Kravet om 3 mm er ikke 
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tilpasset og vil føre til, at størrelsen på pakningen øges, hvilket vil have negative 
indvirkninger på miljøet. Derfor foreslår Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, at de obligatoriske oplysningers størrelse tilpasses pakningens størrelse med et 
minimum på 1 mm for emballager, hvis største yderflade eller etikette har et flademål på 
mellem 25 og 100 cm2, og et minimum på 1,2 mm for emballager, hvis største yderflade eller 
etikette har et flademål på mere end 100 cm2. Det er endvidere afgørende, at der sikres en 
betydelig kontrast mellem de trykte oplysninger og baggrunden.

For at sikre sig, at etikkerne forstås og forordningen får den ønskede virkning, bør der 
gennemføres oplysnings- og uddannelsesprogrammer på europæisk plan. Det er nødvendigt, 
at de europæiske forbrugere besidder en mere indgående viden, hvis de skal kunne vælge på 
et kvalificeret grundlag. I nogle lande udbydes der uddannelsesprogrammer for voksne f.eks. i 
form af aftenkurser, ligesom der gennemføres undervisningsprogrammer for børn fra de 
yngste alderstrin. I gymnasieskolerne i Belgien findes der såkaldte sundhedsudvalg bestående 
af lærere, andet undervisningspersonale og kokke, som arbejder på at udbrede kendskabet til 
sunde produkter og en afbalanceret kost. Det er af stor betydning, at disse programmer 
udbredes til hele Europa, og at forbrugerne forsynes med de redskaber, der skal til for at sikre 
en sundere og mere afbalanceret kost. Organisationer, der arbejder på dette felt, bør støttes og 
styrkes, da de har stor betydning for bevidstgørelsen af de europæiske borgere.

Når Kommissionen i øvrigt tillader, at visse obligatoriske oplysninger meddeles på en anden 
måde end ved hjælp af en etiket, kan dette lade sig gøre med de nye informations- og 
kommunikationsteknologier. Man kan forestille sig, at forbrugerne kan få adgang på 
købstidspunktet til alle de obligatoriske oplysninger via elektroniske skærme opstillet i 
supermarkederne.

- Den obligatoriske næringsdeklaration
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter vurderer, at det for at oplyse 
forbrugeren bedre er afgørende at tilføje syntetiske transfedtsyrer, proteiner og fibre i den 
obligatoriske næringsdeklaration. Der må ligeledes foretages en sondring mellem naturligt 
sukker og sødestoffer. Udvalget er imidlertid imod nye tilføjelser af oplysninger, ud fra den 
logiske overvejelse, at for mange oplysninger dræber oplysningerne.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ønsker endvidere at ændre 
Kommissionens forslag, hvad angår den obligatoriske næringsdeklarations udformning. Det 
kræver, at oplysning om energiværdien udtrykt i kcal. anbringes nederst til højre på 
pakningens åbenlyse forside, og at resten af næringsoplysningerne samlet anbringes i samme 
synsfelt i tabelform og på ét og samme sted.

- Alkoholholdige drikkevarer
Alkoholholdige drikkevarer er ikke omfattet af forslagene, netop fordi de er alkoholholdige. 
Det ville være forkert at mærke disse produkter på en måde, der kunne vildlede forbrugerne 
eller tilskynde til uhensigtsmæssigt forbrug af disse produkter. Det ville også være forkert, 
hvis disse forslag forskelsbehandlede eller forvred konkurrencen mellem konkurrerende 
produkter. I Kommissionens oprindelige forslag er vin, øl og spiritus undtaget fra angivelse af 
de obligatoriske oplysninger for en periode på 5 år. Derfor foreslår Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter af hensyn til mere ligestilling, at alle alkoholholdige drikkevarer 
(drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 volumenprocent) undtages, dog med 
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undtagelse af alkoholholdige blandede drikkevarer, også kaldet alkopops. Disse drikkevarer 
vildleder de unge forbrugere på grund af forekomsten af stærk alkohol, hvis smag 
overskygges af sødt sodavand. De bør ikke være undtaget, og ingredienslisten og 
næringsdeklarationen bør angives, for at de unge forbrugere får kendskab til indholdet af disse 
drikkevarer.

- Ikke-færdigpakkede produkter 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter støtter Kommissionens forslag om at 
indføre krav om, at oplysninger om allergener skal angives, hvad angår ikke-færdigpakkede 
produkter. For at bevare den nuværende status quo og ikke indføre for mange krav til 
forhandlere af ikke-færdigpakkede produkter foreslår udvalget imidlertid at forkaste 
Kommissionens forslag, hvad angår de andre obligatoriske oplysninger, idet angivelsen af 
disse oplysninger ikke bør være obligatorisk, medmindre medlemsstaterne vedtager regler, 
der kræver, at nogle af eller alle disse oplysninger skal angives. Desuden får kunderne 
oplysninger om allergener, når de anmoder herom på salgsstedet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme pegedes der på, at 
næringsdeklaration er et vigtigt redskab til
at oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. I strategien for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 
understreges det, at det er af afgørende 
betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 

(10) I offentligheden er der interesse for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme pegedes der på, at 
næringsdeklaration udgør en mulighed for
at oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. Uddannelses- og 
oplysningskampagner, som gennemføres 
af medlemsstaterne, er et vigtigt redskab 
til at forbedre forbrugernes forståelse af 
fødevareoplysninger. I strategien for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 
understreges det, at det er af afgørende 
betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
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vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg.

forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 
vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg. 
Derfor bør medlemsstaterne finansiere 
uddannelsesprogrammer, der giver EU's 
borgere mulighed for at opnå eller 
forbedre deres viden på området. Dette 
kan også opnås ved hjælp af 
informations- og 
uddannelsesprogrammer, der kan hentes 
online. På denne måde ville forbrugerne 
få den bredest mulige vifte af redskaber til 
at træffe kvalificerede valg.

Begrundelse

Det bør fremgå tydeligt, at medlemsstaterne er ansvarlige for finansiering af oplysnings- og 
uddannelsesprogrammer for at undgå at bruge finansielle midler fra EU's budget. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at anlægge en vidtfavnende og 
fleksibel synsvinkel på oplysninger til 
forbrugerne om de fødevarer, de indtager, 
bør der være en bred definition af 
fødevareinformationslovgivning, der 
omfatter såvel generelle som særlige 
bestemmelser, og en bred definition af 
fødevareinformation, der også omfatter 
oplysninger, der gives på andre måder end 
via etiketten.

(14) For at anlægge en vidtfavnende og 
fleksibel synsvinkel på oplysninger til 
forbrugerne om de fødevarer, de indtager, 
bør der være en bred definition af 
fødevareinformationslovgivning, der 
omfatter såvel generelle som særlige 
bestemmelser, og en bred definition af 
fødevareinformation og 
sensibiliseringstiltag, der også omfatter 
oplysninger, der gives på andre måder end 
via etiketten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer eller 
byfester og lokale møder hører ikke under 
denne forordnings anvendelsesområde.

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
lejlighedsvis overdragelse af fødevarer til 
tredjemand, servering af måltider og salg 
af fødevarer, f.eks. i forbindelse med
velgørenhedsbasarer eller byfester og 
lokale møder, samt salg af fødevarer ved 
de forskellige former for direkte 
markedsføring af landbrugsprodukter
hører ikke under denne forordnings 
anvendelsesområde. For at undgå at 
overbelaste navnlig de små og 
mellemstore virksomheder i den
traditionelle fødevareproduktionssektor 
og fødevaredetailsektoren, der også 
omfatter storkøkkener, bør ikke-
færdigpakkede produkter være undtaget 
fra kravet om mærkning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fødevareinformationslovgivningen 
bør være tilstrækkelig fleksibel til at 
kunne følge nye informationskrav fra 
forbrugere og kunne sikre en balance 
mellem beskyttelsen af det indre marked 
og forskellene i forbrugernes opfattelse i 
medlemsstaterne.

(16) Fødevareinformationslovgivningen 
bør desuden støtte sig til informationskrav 
fra forbrugere og ikke blokere for 
innovationer inden for fødevaresektoren. 
Den mulighed, at fødevaresektorens 
virksomheder frivilligt kan give 
supplerende oplysninger, sikrer større 
fleksibilitet.

Begrundelse

Innovation gavner forbrugerne. Den nye lovgivning giver kun tilstrækkelig fleksibilitet, 
såfremt fødevaresektorens virksomheder har mulighed for at reagere på nye kundeønsker ved 
hjælp af supplerende oplysninger.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, hvis det 
er nødvendigt og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om bæredygtighed.

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, hvis det 
er nødvendigt og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet, princippet om 
gennemsigtighed og princippet om 
bæredygtighed.

Begrundelse

For ikke at glemme EU's aktuelle mål at opnå et velfungerende indre marked er det 
afgørende, at alle nye krav meddeles og undersøges grundigt af alle aktører, så det sikres, at 
de er berettigede og ikke vil hindre varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Bestemmelserne om 
fødevareinformation bør omfatte forbud 
mod at vildlede køberen eller at tillægge 
fødevarerne medicinske egenskaber. For 
at være effektivt skal dette forbud også 
omfatte reklame og præsentationsmåde for 
fødevarer.

(20) Ud over de eksisterende bestemmelser 
om vildledende reklame bør 
bestemmelserne om fødevareinformation
forbyde enhver angivelse, der kan vildlede 
køberen, navnlig hvad angår fødevarers 
energiindhold, herkomst og 
sammensætning. For at være effektivt skal 
dette forbud også omfatte reklame og 
præsentationsmåde for fødevarer.

Begrundelse

Det bør nævnes, at der allerede findes bestemmelser imod vildledende reklame. Det forhold, 
at et produkt tillægges medicinske egenskaber, er allerede omhandlet i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer. 
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør opstilles en liste over alle 
obligatoriske oplysninger, der principielt 
skal gives for alle fødevarer bestemt til den 
endelige forbruger og storkøkkener. Listen 
bør fortsat omfatte de oplysninger, der 
allerede kræves i henhold til de 
eksisterende bestemmelser, idet det 
generelt opfattes som et værdifuldt 
regelsæt for forbrugeroplysning.

(22) Der bør opstilles en liste over alle 
obligatoriske oplysninger, der skal gives 
for alle fødevarer bestemt til den endelige 
forbruger og storkøkkener. Listen bør 
fortsat omfatte de oplysninger, der allerede 
kræves i henhold til de eksisterende 
bestemmelser, idet det generelt opfattes 
som et værdifuldt regelsæt for 
forbrugeroplysning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) De nye informations- og 
kommunikationsteknologier kan spille en 
vigtig rolle for formidlingen af 
supplerende oplysninger til forbrugerne. 
Disse teknologier muliggør en hurtig og 
billig informationsudveksling. Man kan 
forestille sig, at forbrugerne kan få 
adgang til supplerende oplysninger på 
skærme i supermarkederne, som via 
aflæsning af stregkoder kan give 
produktoplysninger. Man kan også 
forestille sig, at forbrugerne kan få 
adgang til supplerende oplysninger på en 
særlig forbrugerinternetside. 

Begrundelse

De nye teknologier spiller en vigtig rolle med hensyn til at give forbrugeren en bedre 
forståelse af oplysningerne om de produkter, de køber.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører bør 
lette rettidige og målrettede ændringer af 
krav til fødevareinformation.

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Offentlig høring af 
alle aktører bør lette rettidige og målrettede 
ændringer af krav til fødevareinformation.

Begrundelse

Enhver ændring af mærkningskrav har stor indvirkning på føde- og drikkevareindustrien. 
Derfor er det vigtigt, at lovgivningen gør det klart, at alle aktører skal høres, når der 
overvejes nye mærkningskrav, hvorved det sikres, at proceduren er gennemsigtig, og at alle 
parter kan tilkendegive deres mening.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter.

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så forbrugerne
målrettet kan træffe deres valg af bestemte
fødevarer og den ønskede kost. 
Undersøgelser har vist, at god læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og at ulæselige 
produktoplysninger er en af 
hovedårsagerne til forbrugernes 
utilfredshed med fødevareetiketter. Derfor 
bør der tages samlet hensyn til faktorer 
som skrifttype, farve og kontrast i den 
givne kombination.

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin1 er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] af […] om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/892 bør der for 
at sikre en konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 

(28) Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) 
nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den 
fælles markedsordning for vin, om 
ændring af forordning (EF) 
nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) 
nr. 1290/2005, (EF) nr. 3/2008 og om 
ophævelse af forordning (EØF) 
nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/19991 er der 
fastsat en udtømmende række tekniske 
standarder, som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl, 
hedvine, mousserende vine, aromatiserede 
vine og lignende produkter, der er 
fremstillet af andre frugter end druer, 
frugtøl og spiritus som defineret i artikel 2, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 100/2008 af 15. januar 
2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/892 bør der for 
at sikre en konsekvent fremgangsmåde og 
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forbindelse med nærværende forordning. sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

____________________
1EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

____________________
1EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

2EUT L […] af […], s. […]. 2EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

Begrundelse

Aromatiserede vine, hvis hovedbestanddel er vin, og hvortil der tilsættes et begrænset antal 
naturlige ingredienser, ville blive diskrimineret i forhold til øl og spiritus, hvor tilsætning af 
kunstige tilsætningsstoffer er tilladt, hvilket kan være en alvorlig kommerciel ulempe for visse 
produkter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Angivelse af en fødevares
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres i de tilfælde, hvor undladelse heraf 
ville kunne vildlede forbrugeren med 
hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I andre 
tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet 
skal anføres. Angivelse af oprindelsesland 
eller herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

(29) Angivelse af en fødevares 
herkomststed bør anføres i de tilfælde, hvor 
undladelse heraf ville kunne vildlede 
forbrugeren med hensyn til fødevarens 
virkelige oprindelsesland eller 
herkomststed. For at sikre større 
gennemsigtighed og bedre sporbarhed 
skal oprindelsesstedet endvidere angives 
for ikke-forarbejdede fødevarer, for 
fødevarer med kun en ingrediens og for 
sammensatte fødevarers primære 
ingredienser baseret på kød og 
mejeriprodukter. Angivelse af 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
altid ske på en sådan måde, at forbrugeren 
ikke vildledes, og på grundlag af klare 
kriterier, der sikrer lige vilkår for 
erhvervslivet og gør det lettere for 
forbrugerne at forstå oplysningerne om en 
fødevares oprindelsesland eller 
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herkomststed.

Begrundelse

Herkomststedet for fødevarens primære ingrediens baseret på kød og mejeriprodukter bør 
være anført på emballagen, så hver enkelt forbruger kan træffe et kvalificeret valg. Med 
hensyn til sammensatte fødevarer er ordføreren bekendt med konsekvenserne for den enkelte 
industri, navnlig nødvendigheden af regelmæssigt at ændre emballagen alt efter 
forsyningerne. Han vurderer dog, at der er tale om en afgørende indsats for forbrugernes 
velbefindende og en mere lige behandling af producenterne.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
næringsstofindholdet af især blandede 
alkoholholdige drikkevarer.

(34) Forbrugere bør være klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. 
Kommissionen og de relevante aktører bør 
derfor gennemføre forskning i 
undtagelsesperioden med henblik på at 
fastslå, hvilke oplysninger der vil være 
mest nyttige for forbrugerne, og hvordan 
disse oplysninger præsenteres bedst 
muligt.

Begrundelse

Det er berettiget at undtage alkoholholdige drikkevarer fra dette forslag på grund af deres 
indhold af alkohol. Det skal undgås, at de foranstaltninger, der har til formål at informere 
forbrugerne, ikke vildleder dem eller tilskynder til et uhensigtsmæssigt forbrug. 
Kommissionen og de relevante aktører bør derfor søge passende måder at informere 
forbrugerne nyttigt og effektivt på.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
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opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har
vist, at forbrugerne synes, at
oplysningerne i det primære synsfelt eller 
"foran på pakken" er nyttige, når de skal 
beslutte, hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor 
findes i etikettens primære synsfelt.

opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning i 
placeringen af sådanne oplysninger har
ikke givet entydige resultater. For at sikre, 
at forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør samtlige sådanne 
oplysninger derfor findes i et og samme
synsfelt.

Begrundelse

Det ville være mere praktisk og lettere for gennemsnitsforbrugeren at forstå en etiket, hvis 
alle vigtige oplysninger fandtes i samme synsfelt. Det betyder uvægerligt, at alle de 
oplysninger, som forbrugerne har brug for med henblik på at kunne træffe kvalificerede 
købsbeslutninger, anbringes på etiketten på bagsiden.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør ikke kunne 
vedtage andre bestemmelser end dem, der 
er fastsat i denne forordning, på det 
område, den harmoniserer, medmindre det 
er udtrykkeligt anført i den.

(42) Medlemsstaterne bør ikke kunne 
vedtage andre bestemmelser end dem, der 
er fastsat i denne forordning, på det 
område, den harmoniserer, medmindre det 
er udtrykkeligt anført i den. Eftersom 
nationale mærkningskrav kan skabe 
hindringer for den frie bevægelighed i det 
indre marked, bør medlemsstaterne 
desuden vise, hvorfor disse 
foranstaltninger er nødvendige, og oplyse, 
hvilke skridt de vil tage for at sikre, at de 
finder anvendelse på en måde, der 
begrænser samhandelen mindst muligt.

Begrundelse

Et af de vigtigste formål med det aktuelle forslag er at forenkle reglerne og sikre det indre 
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markeds funktion. Da nationale regler øger industriens omkostninger og vanskeliggør 
varernes frie bevægelighed, bør der kræves begrundelser for deres indførelse og bevis for, at 
anvendelsen af dem er forenelig med varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sætte de berørte kredse, og mere 
specielt de små og mellemstore 
virksomheder, i stand til at afgive 
næringsdeklaration for deres produkter bør 
anvendelsen af foranstaltninger med 
henblik på en gøre næringsdeklaration 
obligatorisk ske gradvis ved hjælp af 
forlængede overgangsperioder med en 
ekstra overgangsperiode for 
mikrovirksomheder.

(49) For at sætte de berørte kredse, og mere 
specielt de små og mellemstore 
virksomheder, i stand til at afgive 
næringsdeklaration for deres produkter bør 
anvendelsen af foranstaltninger med 
henblik på en gøre næringsdeklaration 
obligatorisk ske gradvis ved hjælp af 
passende overgangsperioder med en ekstra 
overgangsperiode for mikrovirksomheder. 
Der bør desuden fastsættes en finansiel 
EU-støtte for at hjælpe disse små og 
mellemstore virksomheder i 
landbrugssektoren med at erhverve den 
videnskabelige viden, der er nødvendig for 
at kunne opgøre næringsværdierne i 
produkterne. Desuden bør 
virksomhedsledere i denne sektor omfattes 
af uddannelsesprogrammer, der kan 
forbedre deres færdigheder på området.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fødevarer med oprindelse i 
tredjelande må kun markedsføres i EU, 
når de opfylder denne forordnings krav.

Begrundelse

Det er i forbrugernes interesse, at fødevarer med oprindelse i tredjelande skal opfylde 
mærkningskravene. 
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "herkomststed": sted, som det oplyses en 
fødevare kommer fra, og som ikke er 
"oprindelseslandet" som fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 23-26 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92,

g) "herkomststed": sted, land eller region, 
hvor landbrugsprodukterne eller 
-ingredienserne er fremstillet fuldt ud, i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92,

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere herkomststedet korrekt. I artikel 23, stk. 2, i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/92 fastsættes ifølge ordføreren en perfekt definition, selv om den franske term 
"obtenu" er klodset. Ved "obtenus dans un lieu" (fremstillet på et sted) forstås især de 
vegetabilske produkter, der er høstet dér, og de levende dyr, der er født og opdrættet dér. 
Ordføreren afviser, at man kan anse forarbejdningsstedet for at være herkomststed.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) ”oprindelsesland”: 
landbrugsproduktets eller -ingrediensens 
oprindelsessted i henhold til artikel 23-26 
i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92,

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje definitionen på ”oprindelsesland” for at kunne holde det adskilt 
fra herkomststed.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "betydelig(e) ingrediens(er)": en 
ingrediens i en fødevare, der udgør mere 
end 50 % af fødevaren,

udgår

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, tages der hensyn til 
behovet for en overgangsordning efter de 
nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet 
markedsført inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt.

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, fastsættes der, 
medmindre kravene vedrører beskyttelse 
af menneskers sundhed, en 
overgangsordning efter de nye kravs 
ikrafttrædelse, hvor fødevarer med 
etiketter, der ikke opfylder de nye krav, 
kan markedsføres, og hvor lagre af sådanne 
fødevarer, der er blevet markedsført inden 
udløbet af overgangsperioden, fortsat kan 
sælges, indtil lagrene er opbrugt.

Begrundelse

For at sikre at det indre marked fungerer gnidningsfrit, og for at begrænse mængden af 
emballageaffald er det normalt at fastsætte en overgangsperiode, når der indføres nye 
mærkningskrav, medmindre disse vedrører en umiddelbar sundhedsrisiko for befolkningen. I 
så fald giver en overgangsperiode ikke nogen mening.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nye mærkningskrav indføres med 
fælles gennemførelsesfrister, som 
fastsættes af Kommissionen efter høring 
af relevante aktører i henhold til 
proceduren i EUF-traktatens artikel 290.
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Begrundelse

Selv om der fastsættes overgangsperioder, vil en opsplittet gennemførelse af 
mærkningskravene have væsentlig indvirkning på udgiften til at producere nye etiketter og 
forvalte lagre, emballage og etiketter. Den nye lovgivning bør derfor gennemføres i henhold 
til en fælles tidsplan som oprindelig foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om fødevarens identitet og 
sammensætning, egenskaber eller andre 
karakteristika,

a) oplysninger om fødevarens identitet og 
sammensætning, mængde, egenskaber eller 
andre karakteristika,

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) betydning for sundheden, herunder 
risici og konsekvenser i forbindelse med 
skadelig og farlig indtagelse af en 
fødevare.

udgår

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til et udbredt behov hos de fleste 
forbrugere for bestemte oplysninger, som 
de tillægger stor værdi, eller til almindeligt 
anerkendte fordele for forbrugerne, så de 
kan træffe kvalificerede valg.

2. Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til de potentielle udgifter og 
fordele for aktørerne ved at give bestemte 
oplysninger, som de tillægger stor værdi, 
eller til almindeligt anerkendte fordele, der 
gør det muligt for forbrugerne at træffe 
kvalificerede valg.
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Begrundelse

Der bør kun indføres nye mærkningsbestemmelser, hvis der er gennemført velunderbygget 
forskning, som viser fordelene ved de nye krav. Udgifterne ved at give nye oplysninger må 
ikke være uforholdsmæssig store. Etiketændringer har stor indvirkning på EU's producenter 
og på import fra tredjelande, og derfor skal der skabes en balance mellem forbrugernes og 
producenternes behov.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet og Rådet kan i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastlagt i EUF-traktatens artikel 114, 
opstille en ikke-udtømmende liste over de 
anprisninger og oplysninger, hvis 
anvendelse i henhold til stk. 1 under alle 
omstændigheder skal være forbudt eller 
begrænset.

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at bevare den eksisterende bestemmelse i EU's 
fødevarelovgivning (direktiv 2000/13) om, at medlemsstaterne skal handle i fællesskab, hvis 
det er nødvendigt at indføre restriktioner for brugen af bestemte anprisninger og oplysninger 
på etiketter. I mangel af en sådan bestemmelse kunne de enkelte lande selv lovgive, og der 
ville være større mulighed for, at der var forskellige definitioner i medlemsstaterne, som 
kunne skabe handelsbarrierer i det indre marked.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at undtagelser i 
fællesskabslovgivningen, der gælder for 
naturligt mineralvand og for fødevarer 
bestemt til særlig ernæring, derved 
tilsidesættes, må fødevareinformation ikke 
tillægge en fødevare egenskaber 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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vedrørende forebyggelse, behandling og 
helbredelse af en menneskelig sygdom 
eller give indtryk af sådanne egenskaber.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer er til rådighed
for den virksomhedsleder, der håndterer 
fødevaren, således at han eller hun på 
anmodning kan give obligatorisk 
fødevareinformation, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra a), b), c) og f), til den endelige 
forbruger.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) nettomængden af fødevaren, e) nettomængden af fødevaren på 
pakningstidspunktet,

Begrundelse

En fødevares nettomængde kan ændre sig i perioden mellem produktion, salg og forbrug. 
Producenten har kun indflydelse på nettomængden på pakketidspunktet og kan ikke holdes 
ansvarlig for en eventuel ændring i nettomængden på salgs- og/eller forbrugstidspunktet for 
fødevaren.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra h 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) navn eller firmanavn og adresse på 
fabrikanten eller 
emballeringsvirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret inden for
Fællesskabet,

h) navn, firmanavn på eller et registreret 
varemærke fra og adresse på fabrikanten, 
der er etableret inden for EU, eller 
emballeringsvirksomheden eller for 
produkter fra tredjelande importøren,

Begrundelse

 I overensstemmelse med det forhold, at fællesskabsprodukter og importerede produkter skal 
behandles ens, er det relevant at angive importøren i forbindelse med produkter, der 
importeres fra tredjelande. 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland eller herkomststed 
angives 

- i de tilfælde, hvor undladelse af at give 
denne oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland eller 
herkomststed,
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- for ikke-forarbejdede fødevarer og 
fødevarer, der kun indeholder én 
ingrediens,
- for sammensatte fødevarers primære 
kød- eller mejerivareingredienser, 
for kød, bortset fra okse- og kalvekød, kan 
herkomststedet kun angives med ét sted, 
hvis dyrene er blevet født, opdrættet og 
slagtet i et og samme land eller på et og 
samme sted. I andre tilfælde skal der 
oplyses om hvert af de forskellige steder, 
hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet,

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) brugsanvisning i de tilfælde, hvor den 
pågældende fødevare ikke vil kunne 
anvendes på rette måde uden en 
brugsanvisning,

j) brugsanvisning i de tilfælde, hvor det 
ville være farligt at anvende produktet i 
den form, det sælges i,

Begrundelse

Den oprindelige formulering ville betyde, at eksempelvis en pakke salt eller en pose mel 
skulle være forsynet med anvisninger om mulige anvendelser. Det primære mål er at 
garantere sikkerheden.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ændre listen i stk. 1 
over obligatoriske oplysninger. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

udgår
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Begrundelse

I betragtning af denne bestemmelses vigtighed skal Kommissionen ikke kunne ændre listen 
over obligatoriske oplysninger alene. 

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, som afviger fra artikel 9, 
stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for mælk og 
mælkeprodukter, som udbydes i 
glasflasker til genbrug. De skal straks 
forelægge Kommissionen en beskrivelse 
af disse foranstaltningers indhold.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Undtagelser for mikrovirksomheder og 

landbrug
Håndværksprodukter fremstillet af 
mikrovirksomheder og landbrug er 
fritaget for kravet i artikel 9, stk. 1, litra l). 
De kan også fritages fra kravene om 
oplysninger i artikel 9, stk. 1, litra b), c), 
d), g), h), i), j) og k), hvis produkterne 
sælges på produktionsstedet, forudsat at 
salgspersonalet er i stand til at give de 
pågældende oplysninger.

Begrundelse

Unødvendige byrder for mikrovirksomheder og landbrug bør undgås. 
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål og vægt omfatter de metoder og 
teknikker, der anvendes til at fastlægge 
parametre for en model, der afspejler 
virkeligheden.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastsætte, at visse
obligatoriske oplysninger gøres 
tilgængelige på andre måder end på 
emballagen eller etiketten, forudsat at de 
generelle principper og krav i kapitel II 
overholdes. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

3. Kommissionen tilstræber, at der 
anvendes mindst mulig emballage og 
tilskynder derfor til, at obligatoriske 
oplysninger gøres tilgængelige på andre 
måder end på emballagen eller etiketten, 
navnlig ved hjælp af de nye informations-
og kommunikationsteknologier, såsom 
internettet, forudsat at de generelle 
principper og krav i kapitel II overholdes. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter proceduren i EUF-
traktatens artikel 290.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41 
anvendelse.

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer eller fødevarer, 
der er pakket på salgsstedet, finder artikel 
41 anvendelse. De i artikel 9, stk. 1, litra 
c), krævede oplysninger gives dog 



AD\801217DA.doc 25/62 PE430.537v02-00

DA

kunderne på salgsstedet, når de anmoder 
herom.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, på en 
sådan måde, at det sikres, at de er læselige 
med en skriftstørrelse på

- mindst 1 mm på emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade eller 
etikette har et flademål på mellem 25 og 
100 cm2,
- mindst 1,2 mm på emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade eller 
etikette har et flademål på mere end 100 
cm2.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etikettens baggrundsfarve skal kunne 
skelnes fra produktets grundfarve for at 
skabe en kontrast, som sikrer, at de 
angivne oplysninger er læselige og 



PE430.537v02-00 26/62 AD\801217DA.doc

DA

forståelige.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage nærmere 
bestemmelser om udformningen af 
obligatoriske oplysninger og om, at 
kravene i stk. 2 også skal gælde for de 
supplerende obligatoriske oplysninger om 
specifikke kategorier eller typer af 
fødevarer som omhandlet i artikel 10 og 
38. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2.

udgår

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forkortelser, herunder initialer, må 
ikke anvendes, hvis de kan vildlede 
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forbrugerne.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og, hvis det er 
relevant, ikke kan slettes. Den må under 
ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket eller opdelt ved andre påskrifter 
eller billeder eller andre materialer.

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og, hvis det er 
relevant, ikke kan slettes. Den må under 
ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket eller opdelt ved andre påskrifter 
eller billeder, andre materialer eller selve 
fødevareemballagen, f.eks. en 
klæbestrimmel.

Begrundelse

Nødvendig tilføjelse. Spørgsmålet om, hvilke oplysninger der kan aflede opmærksomheden, 
kunne fortolkes forskelligt, hvilket ville skade fødevareforhandlernes retssikkerhed. 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. For fødevarer, der er bestemt til særlig 
ernæring som defineret i direktiv 
89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om levnedsmidler bestemt til 
særlig ernæring, og for hvilke EU-
lovgivningen foreskriver en obligatorisk 
mærkning ud over oplysningerne i 
henhold til artikel 9, stk. 1, skal 
skriftstørrelsen opfylde kravene om 
læsbarhed for forbrugerne samt kravene 
om supplerende oplysninger om den 
særlige bestemmelse for disse varer.
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1 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Angivelse af de obligatoriske 
oplysninger må ikke medføre nogen 
forøgelse af emballagens eller 
beholderens omfang eller vægt og må 
heller ikke på anden måde forårsage øget 
miljøbelastning.

Begrundelse

Obligatorisk angivelse af fødevareoplysninger kan give markedets aktører anledning til at 
ændre omfanget af emballagen med en deraf følgende risiko for at øge mængden af affald fra 
emballage. Dette ville være i strid med princippet om "at undgå affald", der danner grundlag 
for EU’s affaldsforvaltningsregler.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Etiketter til brug for obligatoriske 
fødevareoplysninger må ikke fremstilles 
af materiale, der forhindrer eller klart 
vanskeliggør genbrug eller genanvendelse 
af emballagen eller beholderen.

Begrundelse

I henhold til EU’s regler for affaldsforvaltning skal man bestræbe sig på at sikre, at 
emballagemateriale genbruges eller genanvendes i størst muligt omfang. Fremstilling af 
etiketter af et materiale, der er forskelligt fra det materiale, der anvendes til emballagen, kan 
udgøre en betydelig hindring for ordentlig affaldsforvaltning.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De medlemsstater, hvor en fødevare 
markedsføres, kan på deres område kræve, 
at disse oplysninger figurerer på et eller 
flere af de officielle EF-sprog.

2. De medlemsstater, hvor en fødevare 
markedsføres, kan på deres område kræve, 
at disse oplysninger findes på et eller flere 
af de officielle EF-sprog eller på andre 
sprog, der tales i den pågældende 
medlemsstat.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet 
til genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 
1, litra a), c), e), f) og l).

udgår

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade, der kan 
trykkes noget på, har et flademål på under 
80 cm2, er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e) og f), og artikel 29, stk. 1, 
litra a). Der kan på frivillig basis anføres 
yderligere oplysninger på emballagen.. De 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, litra b), skal gives på andre måder 
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eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Begrundelse

En fødevares energiindhold er en væsentlig oplysning og kan være udslaggivende for en 
informeret købsbeslutning. Det bør være muligt for producenten at anføre yderligere 
oplysninger på frivillig basis. 

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende ingredienser kan anføres i
en hvilken som helst rækkefølge efter den 
i stk. 1 nævnte ingrediensliste: krydderier, 
smagsforbedrende krydderier og 
krydderurter (undtagen salt), naturlige og 
kunstige aromaer, smagsforstærkere, 
fødevaretilsætningsstoffer, vitaminer og 
næringsstoffer samt mineraler og 
mineralsalte.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 

e) drikkevarer, der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol, dog med 
undtagelse af alkoholholdige blandede 
drikkevarer, også kaldet alkopops, specielt 
vin og vinavlsprodukter som defineret i 
forordning (EF) nr. 479/2008 og i artikel 
2, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 
1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige 
regler for definition, betegnelse og 
præsentation af aromatiserede vine, 
aromatiserede vinbaserede drikkevarer og 
aromatiserede cocktails af vinprodukter1, 



AD\801217DA.doc 31/62 PE430.537v02-00

DA

med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

samt lignende produkter på anden 
frugtbasis end druer, æblecider, 
pærecider, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
110/2008. Inden ...* udarbejder 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af artikel 19 med hensyn til nævnte 
produkter, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om 
ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages i 
givet fald efter følgende procedurer:
i) hvad angår produkterne omhandlet i 
forordning (EF) nr. 479/2008, proceduren 
i forordningens artikel 113, stk. 2,
ii) hvad angår produkterne omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 
1601/91, proceduren i forordningens 
artikel 14,
iii) hvad angår produkterne omhandlet i 
forordning (EF) nr. 110/2008, proceduren 
i forordningens artikel 25, stk. 3,
iv) hvad angår andre produkter, 
proceduren i EUF-traktatens artikel 290.

Med forbehold af specifikke enkeltheder i 
ovennævnte procedurer, hvad angår 
produkterne i nr. i)-iii), anvendes 
foranstaltningerne systematisk og kan 
anvendes samtidig for alle de nævnte 
produkters vedkommende.
___________
*EUT: fem år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
1 EFT L 149 af 16.6.1991, s. 1.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Der kan om nødvendigt vedtages 
detaljerede regler for præsentationsmåden 
for den angivelse, der er omtalt i stk. 1, 
efter følgende procedurer:
i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008, den 
procedure, der er fastsat i forordningens 
artikel 113, stk. 1,
ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning 
(EØF) nr. 1601/91, den procedure, der er 
fastsat i forordningens artikel 13,
iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 
110/2008, den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 25, stk. 2, 
iv) hvad angår andre alkoholholdige 
drikkevarer, proceduren i EUF-traktatens 
artikel 290.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser fremhæves i 
mærkningen ved hjælp af ord, billeder eller 
en grafisk fremstilling, eller

b) hvis den pågældende ingrediens eller
kategori af ingredienser fremhæves i 
mærkningen ved hjælp af ord, billeder eller 
en grafisk fremstilling for at overholde 
bestemmelserne om mål og vægt og undgå 
enhver vildledende ernæringsanprisning
eller

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Brugsanvisningen for en fødevare bør 
være udformet på en sådan måde, at 
fødevaren kan anvendes på hensigtsmæssig 
måde.

1. Opbevaringsforskrifterne og
brugsanvisningen for en fødevare bør være 
udformet på en sådan måde, at fødevaren 
kan anvendes på hensigtsmæssig måde.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Oplysninger om de forskellige former for 

husdyrhold
Inden den 31. december 2010 vedtager 
Kommissionen vedtager efter proceduren 
i EUF-traktatens artikel 290 særlige 
kriterier for oplysninger om de forskellige 
former for hold af dyrearter, der er 
bestemt til produktion af kød, 
kødprodukter og mælk, og den støtter sig i 
den forbindelse til mærkningsreglerne for 
æg i Kommissionens forordning (EF) nr. 
557/2007 af 23. maj 2007 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1028/2006 om 
handelsnormer for æg1. Disse kriterier 
anvendes herefter ved mærkning af 
fødevarer, der indeholder mælk og kød. 

___________

1EUT L 132 af 24.5.2007, s. 5.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 

b) mængden af proteiner, fedt, mættede 
fedtsyrer, industrielle transfedtsyrer,
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sukkerarter, og salt. kulhydrater, med særlig angivelse af 
naturligt og tilsat sukker, kostfibre og salt.

Begrundelse

Mængden af transfedtsyrer og sukkerarter bør indgå i den obligatoriske næringsdeklaration 
for at give forbrugerne mulighed for at få kendskab til hele fødevarens ernæringsmæssige 
sammensætning. Transfedtsyrerne øger det skadelige kolesterol (LDL) og mindsker det gode 
kolesterol (HDL). Indholdet af naturligt eller tilsat sukker bør ligeledes angives for at 
informere forbrugeren fuldt ud. Tilsat sukker producerer lige så mange kalorier som naturligt 
sukker, men mere fedtstof, hvis de ikke forbrændes. 

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 
volumenprocent alkohol, dog med 
undtagelse af alkoholholdige blandede 
drikkevarer, også kaldet alkopops. 
Specielt finder det ikke anvendelse på vin
og vinavlsprodukter som defineret i 
forordning (EF) nr. 479/2008 og i artikel 
2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1601/91, 
samt lignende produkter på anden 
frugtbasis end druer, æblecider, 
pærecider, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
110/2008. Inden ...* udarbejder 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af artikel 19 med hensyn til nævnte 
produkter, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om 
ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages i 
givet fald efter følgende procedurer:
i) hvad angår produkterne omhandlet i 
forordning (EF) nr. 479/2008, proceduren 
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i forordningens artikel 113, stk. 2
ii) hvad angår produkterne omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 
1601/91, proceduren i forordningens 
artikel 14
iii) hvad angår produkterne omhandlet i 
forordning (EF) nr. 110/2008, proceduren 
i forordningens artikel 25, stk. 3
iv) hvad angår andre produkter, 
proceduren i EUF-traktatens artikel 290.
Med forbehold af specifikke enkeltheder i 
ovennævnte procedurer, hvad angår 
produkterne i nr. i)-iii), anvendes 
foranstaltningerne systematisk og kan 
anvendes samtidig for alle de nævnte 
produkters vedkommende.
___________
*EUT: fem år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer (herunder 
omega 9)

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer (herunder 
omega 3 og/eller ALA og DHA/EPA, 
omega 6)
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kolesterol

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kostfibre, udgår

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) protein, udgår

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra h a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) andre stoffer som anført i bilag XIII, 
del A.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestanddele af ovennævnte kategorier 
kan ligeledes angives.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 og 
3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og
pr. portion eller enhed, jf. dog artikel 32.

Begrundelse

For at forbrugeren effektivt kan sammenligne de produkter, han eller hun vil købe, er det 
afgørende, at mængden af energi og næringsstoffer altid udtrykkes i 100 g eller 100 ml, jf. 
dog den enkelte undtagelse i artikel 32.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. En eventuel frivillig ekstra mærkning, 
der angiver næringsværdierne, udtrykkes i 
tabelform med værdierne angivet som en 
procentdel af de referenceindtag, der er 
fastsat i bilag XI, del B, pr. 100 g eller pr. 
100 ml og jf. artikel 31, stk. 2, pr. portion. 
Eventuelle mærkningsangivelser 
vedrørende vitaminer og mineraler skal 
under alle omstændigheder angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde regler for en eventuel frivillig ekstra mærkning for at 
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have en vis standardisering i sådanne tilfælde og undgå en vildledning af forbrugerne, der 
ellers ville kunne forekomme. 

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion.

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion eller enhed, hvis 
nettovægten for den i stk. 1 omhandlede 
fødevare er på under 100 g.

Begrundelse

Når en fødevare sjældent indtages pr. 100 g (f.eks. tyggegummi eller bolsjer), er det ikke 
relevant at angive næringsdeklarationen pr. 100 g. Hvis fødevaren består af færdigpakkede 
portioner eller enkelte enheder, der er indbyrdes ens, er det tilladt kun at angive den pr. 
portion.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, skal være identificeret som led i en 
national ordning, jf. artikel 44.

2. Kommissionen fastsætter, jf. 
proceduren i artikel 290 i EUF-traktaten, 
betingelserne for anvendelse af disse 
supplerende udtryksformer. Kriterierne er 
baseret på den videnskabelige viden om 
kost og ernæring samt deres 
sammenhæng med sundhed. Ved 
fastsættelsen af kriterierne anmoder 
Kommissionen Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet om inden for 
tolv måneder at tilvejebringe en relevant 
videnskabelig udtalelse.

Begrundelse

Det bør være tilladt at anvende supplerende udtryksformer til at angive næringsoplysninger. 
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Betingelserne for anvendelsen af sådanne udtryksformer bør dog fastsættes på 
fællesskabsplan. 

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne med henblik på 
næringsmærkning i henhold til artikel 31, 
stk. 1 og 2, skal samlet være anført i 
samme synsfelt i tabelform og på ét og 
samme sted. De obligatoriske oplysninger 
angives i følgende rækkefølge: energi, 
proteiner, fedt, mættede fedtsyrer, 
industrielle transfedtsyrer, kulhydrater, 
med særlig angivelse af naturlige og 
tilsatte sukkerarter, kostfibre og salt. 
Yderligere frivillige oplysninger anføres 
som præciseret i bilag XIII.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over de anførte oplysninger i 
henhold til artikel 34, stk. 1, anbringes 
den obligatoriske oplysning om 
energiværdien, jf. artikel 29, stk. 1, litra 
a), og bilag XI, del B, udtrykt i kcal. pr. 
100 g/ml og i givet fald pr. portion, jf. 
artikel 31, stk. 2, nederst til højre på 
pakningens åbenlyse forside.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt næringsdeklarationen for en 
fødevare, der er opført i bilag IV, er 
obligatorisk på grund af nærings- eller 
sundhedsmæssige oplysninger, er det ikke 
nødvendigt at anbringe denne i det 
primære synsfelt.

Begrundelse

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden. 

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
fødevarer som defineret i direktiv 
89/398/EØF og i særdirektiver som 
omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 1.

Begrundelse

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior. 
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

5. Næringsdeklarationen kan præsenteres 
ved anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

Begrundelse

Næringssymboler bør harmoniseres på EU-plan for at sikre varernes frie bevægelighed. 

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, 
der er fastsat i denne forordning.

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen være 
letlæselig.

Begrundelse

Hvis fødevareinformation, der gives på frivillig basis, skal præsenteres på samme måde som 
for produkter, der er underkastet et obligatorisk krav, vil producenterne sandsynligvis ophøre 
med at give den frivilligt. Det aktuelle forslag vil dermed betyde, at forbrugerne vil få færre 
oplysninger, end de gør på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uden at stk. 1 derved tilsidesættes, er 
det fortsat tilladt at anføre yderligere 
frivillige oplysninger om næringsindhold 
for bestemte målgrupper, f.eks. børn, 
forudsat at disse specifikke 
referenceværdier er videnskabeligt 
dokumenterede, ikke vildleder 
forbrugeren og er i overensstemmelse med 
de denne forordnings generelle 
betingelser.

Begrundelse

Referenceværdierne i bilag XI, del B, gælder for en voksen gennemsnitsperson. For produkter 
med en særlig målgruppe, f.eks. børn, bør det fortsat være tilladt at anføre referenceværdier, 
der afviger derfra, som industrien allerede har introduceret, og som er videnskabeligt 
dokumenterede. 

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, navnlig Rådets 
forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 
2006 om garanterede traditionelle 
specialiteter i forbindelse med 
landbrugsprodukter og fødevarer1, Rådets 
forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 
2006 om beskyttelse af geografiske 
betegnelser og oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter og fødevarer2, Rådets 
forordning (EF) nr. 491/2009 af 25. maj 
2009 om ændring af forordning (EF) nr. 
1234/2007 om en fælles markedsordning 
for landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter 
("fusionsmarkedsordningen")3, 
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forordning (EF) nr. 110/2008 og 
forordning (EØF) nr. 1601/91, anvendes 
stk. 3 og 4, når en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed er 
anført for at oplyse forbrugerne om, at en 
fødevare har oprindelse i eller kommer fra 
et givet land eller sted.
____________________

1 EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.
2 EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.
3 EUT L 154 af 17.6.2009, s. 1.

Begrundelse

For at undgå problemer med at gennemføre forordningen er det afgørende at anføre den 
gældende fællesskabslovgivning, navnlig den, der omhandler oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre fuld sporbarhed for 
fødevarer "fra jord til bord" skal 
mærkningsordningen også sikre, at 
produkter kan spores tilbage til såvel 
oprindelsesland som 
oprindelsesproducent. Denne regel finder 
dog ikke anvendelse på produkter, for 
hvilke oprindelsesproducenten ikke kan 
fastslås, som det er tilfældet med mælk.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 

udgår
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dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet i 
et og samme land eller på et og samme 
sted. I andre tilfælde skal der oplyses om 
hvert af de forskellige steder, hvor dyrene
er født, opdrættet og slagtet.

Begrundelse

Artikel 35 i Kommissionens forslag ville skabe unødvendige problemer for virksomhedernes 
drift. 

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 3. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Det er vigtigt for forbrugeren at kende produktets oprindelse. I nogle tilfælde vil det dog ikke 
altid være muligt at angive et bestemt oprindelsesland, da produktets ingredienser kan komme 
fra forskellige lande eller ændre sig fra dag til dag. I henhold til gældende bestemmelser om 
oprindelsesmærkning er angivelse af herkomst frivillig, medmindre undladelse heraf ville 
kunne vildlede forbrugeren på afgørende vis med hensyn til fødevarens egentlige oprindelse. 
Disse bestemmelser bør bibeholdes og ikke erstattes af nye formuleringer. 

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For whisky anføres oprindelseslandet 
altid, og oplysningen placeres i det 
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primære synsfelt. Hvis whiskyen er et 
produkt fra mere end et land, anføres de 
enkelte lande.

Begrundelse

Det er almindelig praksis, at whisky, der sælges i EU, mærkes med oprindelseslandet, og 
forbrugerne lægger stor vægt på denne oplysning. Nogle whiskyer, som ikke er forsynet med 
angivelse af oprindelseslandet, er påført andre angivelser, der lader formode, at de hidrører 
fra et af de større whiskyproducerende lande, selv om det ikke er tilfældet. Derfor er det 
hensigtsmæssigt, at al whisky, der sælges i EU, er forsynet med oplysning om 
oprindelseslandet, så forbrugerne ikke bliver vildledt. 

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige oplysninger. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige oplysninger. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter proceduren i EUF-traktatens artikel 
290 i samråd med interesserede parter.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Kapitel VI 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel og dets bestemmelser udgår.

Begrundelse

Nationale bestemmelser er i strid med princippet om harmonisering og varernes frie 
bevægelighed på det indre marked. 
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Kapitel VII 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel og dets bestemmelser udgår.

Begrundelse

Nationale bestemmelser er i strid med princippet om harmonisering og varernes frie 
bevægelighed på det indre marked.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 51 a (ny) 
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51a

Ændring af direktiv 2001/110/EF
1. Artikel 2, stk. 4, litra a), i Rådets 
direktiv 2001/110/EF af 20. december 
2001 om honning1 affattes således:
"a) Oprindelseslandet eller –landene, 
hvor honningen er høstet, anføres på 
etiketten. Hvis honningen imidlertid har 
oprindelse i mere end én medlemsstat 
eller i mere end ét tredjeland, bør en af 
følgende oplysninger anføres:
- “Blanding af honning fra EU"
- ”Blanding af honning fra lande uden 
for EU".
Hvis andelen af honning fra EU-lande er 
større end andelen af honning fra lande 
uden for EU, anføres
- ”Blanding af honning fra lande i og 
uden for EU"
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Hvis andelen af honning fra lande uden 
for EU er større end andelen af honning 
fra EU, anføres
- ”Blanding af honning fra lande uden 
for og i EU".
2. I artikel 2, stk. 4, i direktiv 
2001/110/EF indsættes følgende litra:
"aa) Hvis honningen indeholder honning 
med oprindelse i et tredjeland, anføres 
procentdelen af honning fra hhv. EU-
medlemsstaten og tredjelandet."
1 EFT L 10 af 2.1.2002. s. 47.

Begrundelse

De nuværende regler giver ingen garanti for, at forbrugeroplysningen er ordentlig, og de kan 
faktisk vildlede forbrugerne. Honning kan indeholde en minimal andel af honning fra EU-
lande (f.eks. 5 %), og alligevel skal oplysningen "blanding af honning fra lande i og uden for 
EU" fremgå af etiketten.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio.
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første dag 
i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 50 
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 10 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første dag 
i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Fødevarer, der er markedsført eller 
mærket inden [datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse], og som ikke 
opfylder kravene i denne forordning, kan 
fortsat sælges indtil datoen for mindste 
holdbarhed eller datoen for sidste 
anvendelse.
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Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b - led 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– naturligt sukker

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b - led 2b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tilsat sukker

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b - led 2c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– mættede fedtsyrer

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b - led 2d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– transfedtsyrer

Ændringsforslag 91
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Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kostfibre, udgår

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b - led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- protein, udgår

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved "transfedtsyrer" forstås fedtsyrer 
med mindst én ikke-konjugeret (dvs. 
afbrudt af mindst én methylengruppe) 
kulstof-kulstof-dobbeltbinding i 
transkonfigurationen.

4. Ved "transfedtsyrer" forstås fedtsyrer 
med mindst én ikke-konjugeret (dvs. 
afbrudt af mindst én methylengruppe) 
kulstof-kulstof-dobbeltbinding i 
transkonfigurationen med undtagelse af 
naturligt forekommende transfedtsyrer fra 
drøvtyggere.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Ved "naturligt sukker" forstås
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer naturligt i fødevaren.
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Ved "tilsat sukker" forstås 
monosaccharider og disaccharider, der 
anvendes på grund af deres sødende 
egenskaber.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25.

10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25, og × 6,38 for 
mælkeproteins vedkommende.

Begrundelse

Disse værdier er i overensstemmelse med den internationale "CODEX-standard 1-1985 for 
generelle standarder for mærkning af færdigpakkede fødevarer", som accepteres af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Ved "primært synsfelt" forstås det 
synsfelt, der med størst sandsynlighed 
vises eller er synligt under normale eller 
sædvanlige salgs- eller brugsvilkår.

udgår

Ændringsforslag 98
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kornprodukter, der anvendes til 
fremstilling af landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

d) kornprodukter, der anvendes til 
fremstilling af alkoholholdige destillater.

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at præcisere undtagelsen og bringe den i overensstemmelse med 
EFSA's udtalelse. Den oprindelige ordlyd kunne føre til, at produkter blev mærket som 
allergeniske, selv om de, som EFSA's udtalelse viser, ikke indeholder noget allergenisk stof. 
Kommissionen er enig i, at den aktuelle ordlyd skal ændres for at sikre, at sårbare forbrugere 
ikke bliver vildledt.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) valle, der anvendes til fremstilling af 
landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.,

a) valle, der anvendes til fremstilling af 
alkoholholdige destillater,

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at præcisere undtagelsen og bringe den i overensstemmelse med 
EFSA's udtalelse. Den oprindelige ordlyd kunne føre til, at produkter blev mærket som 
allergeniske, selv om de, som EFSA's udtalelse viser, ikke indeholder noget allergenisk stof. 
Kommissionen er enig i, at den aktuelle ordlyd skal ændres for at sikre, at sårbare forbrugere 
ikke bliver vildledt.

Ændringsforslag 100
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nødder, der anvendes til fremstilling af 
landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

a) nødder, der anvendes til fremstilling af 
alkoholholdige destillater.

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at præcisere undtagelsen og bringe den i overensstemmelse med 
EFSA's udtalelse. Den oprindelige ordlyd kunne føre til, at produkter blev mærket som 
allergeniske, selv om de, som EFSA's udtalelse viser, ikke indeholder noget allergenisk stof. 
Kommissionen er enig i, at den aktuelle ordlyd skal ændres for at sikre, at sårbare forbrugere 
ikke bliver vildledt.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag III – overskrift 5 a (ny) 

Ændringsforslag

FØDEVARETYPE ELLER -KATEGORI OPLYSNING

5A. FØDEVARER, DER INDEHOLDER INGREDIENSER FRA 
GENMODIFICEREDE ORGANISMER
Fødevarer, der indeholder ingredienser 
fra genmodificerede organismer

"Fødevarer, der indeholder ingredienser 
fra genmodificerede organismer"

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag IV - led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, og som 
kun indeholder én ingrediens eller kategori 
af ingredienser,

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, samt 
tørret frugt og grønt som f.eks. svesker og 
abrikoser, der er blevet tørret og 
efterfølgende eventuelt tilført væske i 
form af vand, og som kun indeholder én 
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ingrediens eller kategori af ingredienser,

Begrundelse

Dette ændringsforslag gælder for frugt som f.eks. svesker (én ingrediens), der tørres med 
henblik på konservering og tilføres vand.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag IV – led 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

– krydderurter, smagsstoffer, krydderier 
eller blandinger heraf,

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag IV – led 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer, der leveres direkte fra
producenten af små mængder produkter til 
den endelige forbruger eller til lokale 
detailvirksomheder, der leverer direkte til 
den endelige forbruger,

- fødevarer, der leveres direkte fra små 
virksomheder i små produktmængder til 
den endelige forbruger eller til lokale 
detailvirksomheder, der leverer direkte til 
den endelige forbruger,

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag IV – led 19 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tyggegummi.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Bilag IV – led 19 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fødevarer i en mængde på under 5 g/ml.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Bilag IV – led 19 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– glasflasker med en uudslettelig 
mærkning.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Bilag V – del B – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevarebetegnelsen skal omfatte eller 
ledsages af oplysninger om fødevarens 
fysiske tilstand eller den særlige 
behandling, som fødevaren har undergået 
(f.eks. i pulverform, frysetørret, dybfrosset, 
koncentreret, røget), i de tilfælde, hvor 
undladelse af denne oplysning ville kunne 
vildlede køberen. Fødevarer, som er blevet 
behandlet med ioniserende stråling, skal 
forsynes med en af følgende angivelser:

1. Fødevarebetegnelsen skal omfatte eller 
ledsages af oplysninger om fødevarens 
fysiske tilstand eller den særlige 
behandling, som fødevaren har undergået 
(f.eks. i pulverform, genfrosset, frysetørret, 
dybfrosset, lynfrosset, koncentreret, røget), 
i de tilfælde, hvor undladelse af denne 
oplysning ville kunne vildlede køberen. 
Fødevarer, som er blevet behandlet med 
ioniserende stråling, skal forsynes med en 
af følgende angivelser:

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Bilag VI – del C a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL Ca - SÆRREGLER FOR 
ANVENDELSEN AF BETEGNELSEN 
"HONNING"
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I produktbetegnelsen eller enhver form 
for grafisk eller ikke-grafisk oplysning, 
hvoraf det fremgår, at produktet 
indeholder honning, kan betegnelsen 
"indeholder honning" eller "honning 
anvendt" bruges, såfremt mindst 50 % af 
produktets sukkerindhold stammer fra 
honning.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Bilag V – del C b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del Cb – VAREBETEGNELSE FOR EN 
FØDEVARE, DER GIVER INDTRYK 
AF AT VÆRE EN ANDEN FØDEVARE 
En fødevare, der giver indtryk af at være 
en anden fødevare, eller hvori en 
ingrediens er erstattet af en imitation, 
mærkes som følger:
Afvigelse med 
hensyn til art, 
beskaffenhed og 
sammensætning

Varebetegnelse

I forhold til ost er 
mælkefedtet helt 
eller delvist erstat-
tet af plantefedt

”Imiteret ost”

I forhold til skinke 
er sammensæt-
ningen ændret og 
indeholder findelte 
ingredienser med 
en betydeligt 
reduceret kødandel

”Imiteret skinke”

Begrundelse

Ved oste- og skinkeimitationer er der den vanskelighed, at man ikke umiddelbart ud fra 
ingrediensoplysningerne i ingredienslisten kan se, at der er tale om erstatningsprodukter. 
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Dette problem skal løses ved hjælp af en præcis varebetegnelse, således at forbrugeren 
umiddelbart kan se, hvilken slags produkt det drejer sig om. 

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie, medmindre 
mængden af mættede fedtsyrer og 
transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie.

Begrundelse

Forbrugerne er vant til at se efter begrebet "hærdet fedt" på ingredienslisten for at 
kontrollere indholdet af kunstige transfedtsyrer.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof, 
medmindre mængden af mættede 
fedtsyrer og transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof.

Begrundelse

Forbrugerne er vant til at se efter begrebet "hærdet fedt" på ingredienslisten for at
kontrollere indholdet af kunstige transfedtsyrer.

Ændringsforslag 113
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Forslag til forordning
Bilag VI – del B – punkt 17 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Skeletmuskulatur af pattedyr og fugle, 
der er anerkendt som egnet til konsum, 
inklusive det naturligt indeholdte eller 
omliggende væv, med et indhold af 
fedtstoffer og bindevæv, der ikke 
overstiger de værdier, som er fastsat 
nedenfor, når kødet udgør en ingrediens i 
en anden fødevare. Denne definition 
omfatter ikke produkter, der er omfattet af 
definitionen af "maskinsepareret kød".

17. Skeletmuskulatur af pattedyr og fugle, 
der er anerkendt som egnet til konsum, 
inklusive det naturligt indeholdte eller 
omliggende væv, med et indhold af 
fedtstoffer og bindevæv, der ikke 
overstiger de værdier, som er fastsat 
nedenfor, når kødet udgør en ingrediens i 
en anden fødevare. I denne definition 
indgår kød, der ved mekanisk hjælp er 
udtaget fra kødbærende knogler, og som 
ikke er omfattet af EU-definitionen på 
maskinsepareret kød som anført i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 
hygiejnebestemmelser for animalske 
fødevarer1.
______
1 EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

Begrundelse

Hvad angår definitionen af maskinsepareret kød betragtes det, som er fremstillet i henhold til 
den såkaldte "Baaderteknologi" ("viandes gros grain"), som kød. Konklusionen fra EU-
forskningsprojektet Histalim i 2007 viste med al tydelighed, at der fra et organoleptisk, 
mikrobiologisk og sammensætningsmæssigt synspunkt ikke er nogen forskel mellem denne 
type kød og hakket kød.
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Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes.

Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives ligeledes
fødevarens drænede nettovægt på 
tidspunktet for emballeringen.
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Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - punkt 1 - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vitamin A (μg) 800 Vitamin A (μg) 800

Vitamin D (μg) 5 Vitamin D (μg) 5
Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12

Vitamin K (μg) 75 
Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80
Thiamin (mg) 1,4 Thiamin (mg) 1,1
Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (μg) 200 Folacin (μg) 200
Vitamin B12 (μg) 1 Vitamin B12 (μg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (μg) 50
Pantothensyre (mg) 6 Pantothensyre (mg) 6

Calcium (mg) 800 Calcium (mg) 800

Kalium (mg) 2000 
Chlorid (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Jern (mg) 14 Jern (mg) 14
Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Zink (mg) 15 Zink (mg) 10

Kobber (mg) 1 
Mangan (mg) 2 
Fluorid (mg) 3,5
Selen (μg) 55 
Chrom (μg) 40 
Molybdæn (μg) 50 

Jod (μg) 150 Jod (μg) 150
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Begrundelse

Den nye forordning bør tage hensyn til direktiv 2008/100/EF om næringsdeklaration af 
levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og 
definitioner, som blev offentliggjort i EUT den 28. oktober 2008. Ordføreren foreslår derfor 
at erstatte tabellen "vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og den anbefalede daglige 
tilførsel (ADT)", som Kommissionen foreslår, men tabellen i direktiv 2008/100/EF for at 
respektere gældende lovgivning.
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Forslag til forordning
Bilag XI – del A – punkt 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Generelt bør et indhold på 15 % af den i 
punkt anførte anbefalede tilførsel i 100 g 
eller 100 ml eller pr. pakning, hvis denne 
kun indeholder en enkelt portion, lægges til 
grund ved bestemmelsen af, hvad der 
udgør en "betydelig mængde".

2. Generelt bør

- 15 % af den anbefalede daglige tilførsel 
(ADT) pr. 100 g for faste produkter eller 
pr. pakning, hvis denne kun indeholder en 
enkelt portion, eller
- 7,5 % af ADT pr. 100 ml for væsker, 
eller
- 5 % af ADT pr. 100 kcal (12 % af ADT 1 
MJ), eller
- en mængde, der er fastsat i henhold til
undtagelser efter artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer,
lægges til grund ved bestemmelsen af, 
hvad der udgør en "betydelig mængde".

Ændringsforslag 117
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Forslag til forordning
Bilag XI – del B – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referenceindtag af energi og visse andre 
næringsstoffer end vitaminer og mineraler 
(voksne)

Referenceindtag af energi og visse andre 
næringsstoffer end vitaminer og mineraler 
(voksne)1

____________________

1 Referenceindtagene er vejledende og fastsættes 
mere detaljeret af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.

Begrundelse

Referenceindtagene er vejledende og skal fastsættes mere detaljeret af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.
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Forslag til forordning
Bilag XI – del B – tabel – linje 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi eller næringsstof - Referenceindtag

Enkeltumættede fedtsyrer - 34 g

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Bilag XI – del B – tabel – linje 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi eller næringsstof - Referenceindtag

Flerumættede fedtsyrer - 16 g

Ændringsforslag 120
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Forslag til forordning
Bilag XI – del B – tabel – linje 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi eller næringsstof - Referenceindtag

Omega 6-fedtsyrer - 14 g
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Forslag til forordning
Bilag XI – del B – tabel – linje 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi eller næringsstof - Referenceindtag

Omega 3-fedtsyrer - 2,2 g
- ALA - 2,0 g
- EPA/DHA - 0,2 g

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Bilag XIII - del A - tabel - række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– energi kJ og kcal – energi kcal
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