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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Denna nya förordning upphäver två direktiv:
– direktiv 2000/13/EG om märkning av livsmedel,
– direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel.

Målet är att inrätta en rättslig ram som reglerar den information som ges på livsmedel. 
Förordningen ska öka den allmänna medvetenheten om betydelsen av att välja en 
hälsosammare kost. Europeiska unionens konsumenter blir alltmer uppmärksamma på 
livsmedelsprodukternas innehåll tack vare de informationskampanjer som anordnas av såväl 
kommissionen som medlemsstaterna. Dessutom har flera industrikoncerner redan förbättrat 
sin märkning för att tillmötesgå konsumenternas krav.

Förordningen kommer att leda till att konsumenterna får tydlig, förståelig och läsbar 
information så att de kan göra välgrundade val när det gäller livsmedel.

Förslag till riktlinjer i yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling

Obligatorisk information på livsmedel
Utöver de obligatoriska upplysningar som kommissionen föreslår har utskottet för jordbruk 
och landsbygdens utveckling antagit en kompromiss enligt vilken livsmedlens härkomst
måste anges på vissa typer av produkter. Uppgiften om ursprung stryks, eftersom det då man 
anger ursprungsland i själva verket kan röra sig om det land där den senaste bearbetningen av 
varan ägde rum (rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet 
av en tullkodex för gemenskapen). Men utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
vill att det på förpackningen ska anges den plats där frukten och grönsakerna skördats, platsen 
där fiskarna fiskats, platsen där djuren blivit födda och uppfödda etc. och inte det land där de 
blivit stekta eller rökta. Därför borde man tala om härkomstort. Som EU-medborgare måste vi 
kunna veta varifrån de livsmedel vi konsumerar kommer. På så sätt kan vi göra mer medvetna 
val (t.ex. veta om det vi köper är lokalproducerat) och om livsmedlet kommer från ett 
ekologiskt jordbruk. Denna nödvändiga öppenhet och spårbarhet utgör grunden för 
konsumenternas rättigheter.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling anser därför att uppgift om härkomstort 
bör avges för icke bearbetade livsmedel och för sammansatta livsmedel med en enda 
ingrediens (som definieras som alla livsmedel som utöver salt, socker, kryddor, vatten, 
tillsatsämnen, aromer eller enzymer endast innehåller en ingrediens) samt för primära kött och 
mjölkingredienser i sammansatta livsmedel. För andra kött än nöt- och kalvkött får 
härkomstorten betraktas som en endast om djuren är födda, uppfödda och slaktades i samma 
land eller på samma plats. I alla andra fall bör de olika platserna för födsel, uppfödning och 
slakt uppges.
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När det gäller hur informationen ska se ut måste de obligatoriska uppgifterna vara skrivna på 
ett klart, läsbart och begripligt sätt, så att man undviker alla risker för missförstånd hos 
konsumenterna. Kravet på en teckenstorlek på tre millimeter är inte välgenomtänkt. Det skulle 
få till följd att förpackningarnas storlek skulle öka, med negativa effekter för miljön. Utskottet 
för jordbruk och landsbygdens utveckling föreslår därför att den obligatoriska 
informationstextens storlek anpassas efter förpackningens storlek, med en minsta textstorlek 
på 1 mm för förpackningar och behållare vars största yta eller etikett är mellan 25 och 
100 cm2, och minst 1,2 mm för förpackningar och behållare vars största yta eller etikett är 
större än 100 cm2. Dessutom måste det finnas en tydlig kontrast mellan den tryckta texten och 
bakgrunden.

För att garantera att etiketterna är förståeliga och göra förordningen effektivare bör man
genomföra informations- och utbildningsprogram på EU-nivå. Unionens konsumenter bör ha 
fördjupade kunskaper på området för att kunna göra välgrundade val. I vissa länder har 
utbildningsprogram genomförts som inriktats på vuxna, till exempel i form av kvällskurser, 
men även på de yngsta barnen i form av utbildningsprogram. På högstadie- och 
gymnasieskolor i Belgien finns det ”hälsokommittéer” som består av lärare, pedagoger och 
kockar, som ska främja hälsosamma produkter och en balanserad kost. Det är av avgörande 
betydelse att dessa program främjas i hela EU för att ge konsumenterna de verktyg de behöver 
för en hälsosammare och mer balanserad kost. De organisationer som är verksamma på detta 
område bör få stöd och förstärkas, eftersom de utgör ett mycket viktigt forum för att öka 
medvetenheten hos konsumenterna inom EU.

När kommissionen godkänner att vissa obligatoriska uppgifter lämnas på annat sätt än på 
etiketten kan detta i så fall ske med hjälp av den nya informations- och 
kommunikationstekniken. Man kan föreställa sig att konsumenterna kan få tillgång till 
samtliga obligatoriska uppgifter vid köptillfället genom terminaler som är placerade i 
livsmedelsaffärerna.

Den obligatoriska näringsdeklarationen
För att konsumenterna ska få bättre information anser utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling även att uppgifter om syntetiska transfetter, proteiner och fibrer måste ingå i den 
obligatoriska näringsdeklarationen. Dessutom måste man göra skillnad på naturliga 
sockerarter och tillsatta sockerarter. Andra tillägg av information motsätter jag mig, utifrån en 
enkel logik: alltför många uppgifter gör att informationen inte når fram.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har även ändrat kommissionens förslag i 
fråga om presentationen av den obligatoriska näringsdeklarationen. Utskottet vill att uppgiften 
om energivärde uttryckt i kcal ska placeras längst ner till höger på förpackningens framsida
och att hela resten av näringsmärkningen ska placeras inom samma synfält, i form av en 
tabell, på ett och samma ställe.
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Alkoholhaltiga drycker
Alkoholhaltiga drycker är undantagna från förslagen just för att de innehåller alkohol. Det 
vore fel att märka dessa produkter på ett sådant sätt att konsumenterna riskerar att vilseledas 
eller uppmuntras till olämplig konsumtion av dem. Det skulle inte heller vara bra om 
förslagen skapar diskriminering och en snedvridning av konkurrensen mellan olika produkter. 
I kommissionens ursprungliga förslag undantogs vin, öl och spritdrycker från kravet att ange 
de obligatoriska uppgifterna, under en femårsperiod. För att skapa ökad rättvisa föreslår 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling därför att alla alkoholhaltiga drycker (det 
vill säga drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol) ska undantas, utom alkoholhaltiga 
blanddrycker, så kallade alkoläsker. Dessa drycker vilseleder unga konsumenter eftersom 
smaken av alkohol döljs av kolsyrat sockrat vatten. De bör inte undantas och en förteckning 
över ingredienserna bör ges så att de unga konsumenterna inser vad dessa drycker innehåller.

Livsmedel som inte är färdigförpackade
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling stöder kommissionens förslag om att 
införa ett krav på att uppgifter om allergiframkallande ingredienser ska finnas för livsmedel 
som inte är färdigförpackade. För att upprätthålla nuvarande situation och inte ställa alltför 
stora krav på dem som säljer livsmedel som inte är färdigförpackade, föreslår utskottet ändå
en ändring av kommissionens förslag när det gäller obligatoriska uppgifter: att ange 
ovanstående uppgifter bör endast vara obligatoriskt om en medlemsstat antar bestämmelser 
om att alla eller vissa av dessa uppgifter ska anges. Dessutom bör kunderna på begäran 
informeras om allergiframkallande ämnen vid försäljningsstället.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsvärdesdeklarationer är ett viktigt
verktyg för att informera konsumenterna 
om livsmedlens sammansättning och hjälpa 
dem att göra välgrundade val. I 
EU:s strategi för konsumentpolitiken 

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsvärdesdeklarationer är en möjlighet 
att informera konsumenterna om 
livsmedlens sammansättning och hjälpa 
dem att göra välgrundade val. Utbildnings-
och informationskampanjer som drivs av
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2007–2013 understryks att konsumenternas 
möjlighet att göra informerade val är 
avgörande för såväl effektiv konkurrens 
som konsumenternas välbefinnande. 
Kunskap om grundläggande 
näringsprinciper och ändamålsenlig 
näringsvärdesinformation på livsmedel 
skulle göra det påtagligt enklare för 
konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val.

medlemsstaterna är viktiga för att 
förbättra konsumenternas förståelse av 
livsmedelsinformationen. I EU:s strategi 
för konsumentpolitiken 2007─2013 
understryks att konsumenternas möjlighet 
att göra informerade val är avgörande för 
såväl effektiv konkurrens som 
konsumenternas välbefinnande. Kunskap 
om grundläggande näringsprinciper och 
ändamålsenlig näringsvärdesinformation 
på livsmedel skulle göra det betydligt 
enklare för konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val. Medlemsstaterna bör i 
detta syfte finansiera utbildningsprogram 
för att ge EU-medborgarna möjlighet att 
skaffa sig kunskap eller förbättra sin 
kunskap på området. Sådan utbildning 
skulle även kunna genomföras i form av 
informations- och utbildningsprogram på 
Internet. På så sätt skulle konsumenterna 
få så många verktyg som möjligt för att 
kunna göra välgrundade val.

Motivering

Det bör göras klart att det är medlemsstaterna som har ansvaret för att finansiera 
informations- och utbildningsprogram, så att inte EU-medel används för detta ändamål.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att följa en omfattande och 
utvecklingsinriktad modell för den 
information som konsumenterna ges om de 
livsmedel som de konsumerar, bör det 
finnas en bred definition av lagstiftning om 
livsmedelsinformation som omfattar både 
allmänna och särskilda bestämmelser samt 
en bred definition av 
livsmedelsinformation som även omfattar 
information som ges på andra sätt än på 
etiketten.

(14) För att följa en omfattande och 
utvecklingsinriktad modell för den 
information som konsumenterna ges om de 
livsmedel som de konsumerar, bör det 
finnas en bred definition av lagstiftning om
livsmedelsinformation som omfattar både 
allmänna och särskilda bestämmelser samt 
en bred definition av 
livsmedelsinformation och utbildning som 
även omfattar information som ges på 
andra sätt än på etiketten.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 
hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning.

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företag, ett begrepp 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 
överlåtelse av livsmedel till andra, 
servering av mat och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning, och inte heller 
livsmedelsförsäljning inom olika former 
av direkt marknadsföring från jordbruket. 
För att undvika en alltför stor belastning, 
särskilt på små och medelstora företag 
inom den hantverksmässiga 
livsmedelsindustrin och detaljhandeln 
med livsmedel, dit också storköken 
räknas, bör produkter som inte är 
färdigförpackade undantas från 
märkningskraven.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Lagstiftningen om 
livsmedelsinformation bör vara tillräckligt 
flexibel för att kunna anpassas till nya 
informationskrav från konsumenterna och 
säkerställa en balans mellan skyddet av 
den inre marknaden och hänsyn till 
konsumenternas olika uppfattning i 
medlemsstaterna.

(16) Lagstiftningen om 
livsmedelsinformation bör också grunda 
sig på informationskraven från 
konsumenterna och inte hindra innovation 
på livsmedelsområdet. I och med att 
livsmedelsföretagen får ge frivilliga 
kompletterande uppgifter garanteras 
ytterligare flexibilitet.
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Motivering

Innovation är till gagn för konsumenterna. Enda sättet att garantera tillräcklig flexibilitet i 
den nya lagstiftningen är att livsmedelsföretagen med hjälp av frivilliga kompletterande 
uppgifter kan reagera på nya önskemål från kundernas sida.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet och hållbarhet.

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet, öppenhet och insyn samt
hållbarhet.

Motivering

För att inte förbise EU:s nuvarande mål om en fullt fungerande inre marknad, är det viktigt 
att alla nya krav anmäls och undersöks noggrant av samtliga berörda parter, så att man 
försäkrar sig om att de är berättigade och inte utgör något hinder för den fria rörligheten för 
varor.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bestämmelserna om 
livsmedelsinformation bör förbjuda 
användning av information som skulle 
kunna vilseleda konsumenterna eller som 
tillskriver livsmedel medicinska 
egenskaper. Detta förbud bör för att vara 
verksamt även gälla reklam för och 
presentation av livsmedel.

(20) Bestämmelserna om 
livsmedelsinformation bör komplettera de 
nuvarande bestämmelserna mot 
vilseledande reklam och förbjuda varje 
användning av information som skulle 
kunna vilseleda konsumenterna, i 
synnerhet i fråga om livsmedlens 
energivärde, ursprung eller 
sammansättning. Detta förbud bör för att 
vara verksamt även gälla reklam för och 
presentation av livsmedel.
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Motivering

Det bör påpekas att det redan finns bestämmelser mot vilseledande reklam. Redan i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel finns det regler för hur man i reklamen 
för livsmedel får göra gällande att de har medicinska egenskaper.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) En förteckning bör upprättas över alla 
obligatoriska uppgifter som i princip bör 
tillhandahållas för alla livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter och storkök. I
denna förteckning bör de uppgifter behållas 
som redan krävs enligt befintlig 
lagstiftning, med tanke på att de allmänt 
anses vara ett värdefullt regelverk för 
konsumentinformation.

(22) En förteckning bör upprättas över alla 
obligatoriska uppgifter som bör 
tillhandahållas för alla livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter och 
storhushåll. I denna förteckning bör de 
uppgifter behållas som redan krävs enligt 
befintlig lagstiftning, med tanke på att de 
allmänt anses vara ett värdefullt regelverk 
för konsumentinformation.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Den nya informations- och 
kommunikationstekniken kan spela en
viktig roll vid förmedling av 
kompletterande information till 
konsumenterna. Den gör det möjligt att 
utbyta information snabbt och till en låg 
kostnad. Man kan föreställa sig att 
konsumenterna får tillgång till 
kompletterande information via 
terminaler som placeras i 
livsmedelsaffärerna och som genom 
läsning av streckkoden ger information 
om produkten. Det är också möjligt att 
föreställa sig att konsumenterna får 
tillgång till ytterligare information via en 
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webbsida på Internet.

Motivering

Den nya tekniken kan spela en viktig roll för att förbättra konsumenternas förståelse av 
informationen om de produkter de köper.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Offentliga 
samråd med samtliga berörda parter bör 
underlätta snabba och målinriktade 
ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

Motivering

Alla förändringar av de obligatoriska märkningskraven får stora följder för livsmedels- och
dryckesindustrin. Därför är det viktigt att det klart framgår av lagstiftningen att samråd 
måste hållas med samtliga berörda parter när man överväger nya krav på märkningen. 
Därmed säkras en öppen process där alla parter kan lämna sina synpunkter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade
livsmedels- och kostval. Studier visar att 
läsbarheten är en viktig faktor för i hur 

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra målinriktade livsmedels- och 
kostval. Studier visar att god läsbarhet är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
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hög grad informationen i märkningen 
påverkar konsumenterna och att liten 
teckenstorlek är en av de största orsakerna 
till att konsumenter är missnöjda med 
livsmedelsetiketter.

informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att oläsbar 
produktinformation är en av de största 
orsakerna till att konsumenter är missnöjda 
med livsmedelsetiketter. Därför bör 
sådana faktorer som teckensnitt, färg och 
kontrastverkan i förening med varandra 
beaktas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin1 finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 479/2008
av den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin, om 
ändring av förordningarna (EG) 
nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, 
(EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 
samt om upphävande av förordningarna
(EEG) nr 2392/86 och 
(EG) nr 1493/19991 finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsdeklaration. För öl, likörviner, 
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för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/892 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

pärlande viner, aromatiserade viner och 
liknande produkter som framställs från 
andra frukter än vindruvor, fruktöl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av 
den 15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar för 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/892 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

__________
1 EGT L 179, 14.7.99, s. 1.

_________
1 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.

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

Motivering

Aromatiserade viner, som huvudsakligen består av vin och en begränsad mängd naturliga 
ingredienser, skulle diskrimineras i förhållande till öl och spritdrycker vilka får innehålla 
konstgjorda tillsatser. Detta skulle kunna få allvarliga negativa kommersiella konsekvenser 
för vissa produkter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör lämnas 
om avsaknad av denna uppgift kan 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort ska lämnas. Uppgift om 

(29) Uppgift om ett livsmedels härkomstort 
bör lämnas om avsaknad av denna uppgift 
kan vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I syfte att grantera öka insyn 
och spårbarhet bör dessutom 
ursprungsorten anges för obearbetade
livsmedel, livsmedel med endast en 
ingrediens och primära kött- och 
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ursprungsland eller härkomstort ska alltid 
lämnas på ett sätt som inte vilseleder 
konsumenterna och ska baseras på tydligt 
definierade kriterier som säkerställer lika 
villkor för näringslivet och förbättrar 
konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort. Dessa 
kriterier bör inte gälla uppgifter 
relaterade till livsmedelsföretagarens 
namn eller adress.

mjölkingredienser i sammansatta 
livsmedel. Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort ska alltid lämnas på ett sätt 
som inte vilseleder konsumenterna och ska 
baseras på tydligt definierade kriterier som 
säkerställer lika villkor för näringslivet och 
förbättrar konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort.

Motivering

Härkomstorten för den primära kött- eller mjölkingrediensen i ett livsmedel bör anges på 
förpackningen så att varje konsument kan göra ett välavvägt val. När det gäller livsmedel 
som består av flera ingredienser är föredraganden medveten om konsekvenserna för 
industrin, inte minst behovet av att regelbundet ändra förpackningarna beroende på 
leveransförändringar. Föredraganden anser ändå att denna ansträngning är nödvändig för
konsumenternas bästa och för en mer rättvis behandling av producenterna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är
därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i 
särskilt alkoholhaltiga blanddrycker.

(34) Konsumenterna bör bli medvetna om 
alkoholhaltiga dryckers bidrag till deras 
totala näringsintag. Därför bör 
kommissionen och relevanta berörda 
parter genomföra forskning under 
undantagsperioden för att fastställa vilken 
information som skulle vara till störst 
nytta för konsumenterna, liksom det 
effektivaste sättet att presentera den 
informationen.

Motivering

Att alkoholhaltiga drycker undantas från detta förslag motiveras av att de innehåller alkohol. 
Man måste se upp så att de åtgärder som syftar till att informera konsumenterna inte 
vilseleder dem eller uppmuntrar till olämplig konsumtion. Kommissionen och berörda parter 
borde alltså försöka finna lämpliga medel att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ge 
information till konsumenterna.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga 
synfältet eller på framsidan av 
förpackningen är till nytta när de väljer 
vad de ska köpa. För att säkerställa att 
konsumenterna enkelt kan se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 
livsmedel bör denna information därför 
finnas i etikettens huvudsakliga synfält.

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
om placeringen av sådan information 
visar inte några entydiga resultat. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan se 
den viktigaste näringsvärdesinformationen 
när de köper livsmedel bör denna 
information därför anges tillsammans och 
i samma synfält.

Motivering

För genomsnittskonsumenten skulle det vara bekvämare och lättare att förstå en etikett om all 
viktig information finns i samma synfält. Detta kommer undantagslöst att betyda att etiketten 
på förpackningens baksida kommer att innehålla all information konsumenterna behöver för 
att göra välgrundade val.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör inte få anta 
andra bestämmelser än dem som fastställs i 
denna förordning på det område som 
harmoniseras i förordningen, om det inte 
särskilt anges i den.

(42) Medlemsstaterna bör inte få anta 
andra bestämmelser än dem som fastställs i 
denna förordning på det område som 
harmoniseras i förordningen, om det inte 
särskilt anges i den. Eftersom nationella 
märkningskrav kan hindra den fria 
rörligheten på den inre marknaden, bör 
dock medlemsstaterna kunna visa varför 
vissa åtgärder är nödvändiga och ange 
vilka mått och steg de kommer att vidta 
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för att se till att åtgärderna tillämpas på 
det sätt som är till minst hinder för 
handeln.

Motivering

Ett av de viktigaste motiven till föreliggande förslag är viljan att förenkla regelverket och se 
till att den inre marknaden fungerar väl. Eftersom nationella regler innebär merkostnader för 
branschen och komplicerar den fria rörligheten för varor bör det krävas bevis på att sådana 
regler är berättigade och förenliga med den fria rörligheten för varor.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att göra det möjligt för berörda 
parter, särskilt små och medelstora företag, 
att förse sina varor med 
näringsvärdesinformation, bör 
tillämpningen av bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesinformation ske 
gradvis genom utökade övergångsperioder, 
med en ytterligare övergångsperiod för 
mikroföretag.

(49) För att göra det möjligt för berörda 
parter, särskilt små och medelstora företag, 
att förse sina varor med 
näringsvärdesinformation, bör 
tillämpningen av bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesinformation ske 
gradvis genom lämpliga
övergångsperioder, med en ytterligare 
övergångsperiod för mikroföretag. Det bör 
även fastställas ett ekonomiskt stöd från 
unionen för att hjälpa dessa små och 
medelstora företag i jordbrukssektorn att 
få den vetenskapliga kunskap de behöver 
för att bedöma sina produkters 
näringsvärde. Företagarna i denna sektor 
bör också kunna delta i 
utbildningsprogram för att förbättra sin 
kompetens på området.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Livsmedel från tredjeländer får endast 
saluföras i unionen om de uppfyller 
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kraven i denna förordning.

Motivering

I konsumenternas intresse måste man garantera att livsmedel från tredjeländer också 
uppfyller märkningskriterierna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) härkomstort: ort som det uppges att ett 
livsmedel kommer från och som inte är 
det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med artiklarna 23–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92.

g) härkomstort: ort, land eller region där 
jordbruksprodukterna eller 
jordbruksingredienserna i sin helhet 
framställts, i enlighet med artikel 23.2 i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

Motivering

Härkomstorten bör definieras korrekt. I artikel 23.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ges 
en definition som enligt föredraganden är perfekt, även om vissa språkversioners ordval 
kunde varit bättre (t.ex. franskans ”obtenus”). När man där i den svenska versionen säger att 
något framställts på en viss plats menar man vegetabiliska produkter som skördats på platsen 
eller levande djur som fötts och blivit uppfödda där. Föredraganden kan inte gå med på att 
bearbetningsorten skulle kunna betraktas som härkomstort.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) ursprungsland: jordbruksproduktens 
eller jordbruksingrediensens 
ursprungsplats, i enlighet med 
artiklarna 23–26 i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

Motivering

En definition av ursprungsland bör göras för att skilja begreppet från härkomstort.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) huvudsaklig ingrediens: den ingrediens 
i ett livsmedel som utgör mer än 50 % av 
livsmedlet.

utgår

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det tas 
hänsyn till behovet av en övergångsperiod 
efter det att de nya kraven trätt i kraft, 
under vilken livsmedel vars etiketter inte 
uppfyller de nya kraven får släppas ut på 
marknaden och lager av sådana livsmedel 
som släppts ut på marknaden före 
övergångsperiodens slut får fortsätta att 
saluföras tills de är slut.

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska en 
övergångsperiod beviljas efter det att de 
nya kraven trätt i kraft, under vilken 
livsmedel vars etiketter inte uppfyller de 
nya kraven får släppas ut på marknaden 
och lager av sådana livsmedel som släppts 
ut på marknaden före övergångsperiodens 
slut får fortsätta att saluföras tills de är slut; 
denna övergångsperiod gäller inte krav 
som rör skydd av människors hälsa.

Motivering

I syfte att underlätta en smidigt fungerande inre marknad och minimera förpackningsavfallet
är det normalt att bevilja en övergångsperiod när nya märkningskrav införs. En sådan period 
är dock olämplig när det handlar om en omedelbar fara för allmänhetens hälsa.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av de nya 
märkningsbestämmelserna ska ske inom 
enhetliga tidsfrister som kommissionen 
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ska fastställa efter samråd med berörda 
parter, i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 290 i EUF-fördraget.

Motivering

Även om övergångsperioder tillämpas påverkar ett splittrat genomförande av de nya 
märkningsbestämmelserna i hög grad kostnaderna för utformning av nya etiketter och 
lagerhantering, livsmedelsförpackningar och etiketter. Den nya livsmedelslagstiftningen bör 
därför, i enlighet med kommissionens ursprungliga förslag, genomföras enligt enhetliga 
tidsfrister.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om livsmedlets identitet och 
sammansättning, egenskaper eller andra 
särdrag.

a) Information om livsmedlets identitet och 
sammansättning, mängder, egenskaper 
eller andra särdrag.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) påverkan på hälsan, inklusive riskerna 
och följderna i samband med skadlig eller 
farlig konsumtion av ett livsmedel.

utgår

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs, ska det 
tas hänsyn till ett utbrett behov hos 
flertalet konsumenter av vissa uppgifter 

2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs ska det tas 
hänsyn till potentiella kostnader och 
fördelar för de berörda parterna med att 
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som de anser vara mycket viktiga, eller 
allmänt erkända fördelar för 
konsumenterna, så att de kan göra 
välgrundade val.

tillhandahålla vissa uppgifter som de anser 
vara mycket viktiga, eller allmänt erkända 
fördelar, så att konsumenterna kan göra 
välgrundade val.

Motivering

Nya märkningsregler bör endast införas om det finns evidensbaserad forskning som visar 
fördelarna med sådana nya krav. Kostnaderna för att tillhandahålla nya uppgifter bör inte 
vara oproportionerliga. Ändringar av etiketter får stora följder både för producenter i EU 
och för import från tredjeländer. Därför måste man väga konsumenternas och 
producenternas behov mot varandra.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet och rådet får, i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 114 i EUF-fördraget, upprätta en 
icke uttömmande förteckning över sådana 
påståenden och villkor vilkas användning 
i enlighet med punkt 1 i alla händelser 
ska förbjudas eller begränsas.

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att behålla den befintliga bestämmelsen i 
EU:s livsmedelslagstiftning (direktiv 2000/13/EG) enligt vilken medlemsstaterna ska handla 
gemensamt när begränsningar måste införas för användningen av vissa påståenden och 
villkor när det gäller etiketter. I avsaknad av en sådan bestämmelse skulle enskilda länder 
kunna fastställa egen lagstiftning, och definitionerna skulle i så fall troligen skilja sig åt 
mellan medlemsstaterna och därmed skapa hinder på den inre marknaden.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat följer av undantag i 
gemenskapsbestämmelser för naturliga 

(Berör inte den svenska versionen.)
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mineralvatten och specialdestinerade 
livsmedel, får livsmedelsinformation inte 
tillskriva livsmedel förmågan att 
förebygga, behandla eller bota mänskliga 
sjukdomar eller antyda sådan förmåga.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade ska göras tillgänglig för
den företagare som hanterar livsmedlet så 
att denne på begäran kan tillhandahålla 
slutkonsumenterna den obligatoriska 
livsmedelsinformation som anges i 
artikel 9.1 a–c och f.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Livsmedlets nettoinnehåll. e) Livsmedlets nettoinnehåll vid 
förpackningstillfället.

Motivering

Ett livsmedels nettoinnehåll kan förändras under den tid som går från det att livsmedlet 
tillverkas till dess att det säljs och konsumeras. Tillverkaren kan endast påverka 
nettoinnehållet vid förpackningstillfället och kan inte hållas ansvarig för att nettoinnehållet 
eventuellt inte är detsamma när livsmedlet säljs respektive konsumeras.

Ändringsförslag 30
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Namnet eller firmanamnet på och 
adressen till tillverkaren eller förpackaren 
eller på en säljare som är etablerad inom 
gemenskapen.

h) Namnet, firmanamnet eller ett 
registrerat varumärke och adressen till 
den inom unionen etablerade tillverkaren
eller förpackaren eller, för produkter från 
tredjeländer, importören.

Motivering

Av omsorg om att produkter från gemenskapen och importvaror ska behandlas lika är det av 
betydelse att produkter som importerats från tredjeländer förses med uppgift om importören.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i 
enlighet med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de 
bestämmelser som fastställs i enlighet med 
artikel 35.5.

i) Uppgift om härkomstort

– i de fall där underlåtenhet att lämna 
sådana uppgifter skulle kunna vilseleda 
konsumenterna på ett avgörande sätt i fråga 
om livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort, i synnerhet om den 
information som åtföljer livsmedlet eller 
etiketten som helhet annars skulle antyda 
att livsmedlet har ett annat ursprungsland 
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eller en annan härkomstort

– för obearbetade livsmedel och livsmedel 
med endast en ingrediens,
– för primära kött- eller 
mjölkingredienser i sammansatta 
livsmedel.
För annat kött än nöt- och kalvkött får 
ursprungsland eller härkomstort endast 
uppges vara en enda plats om djuren har 
fötts, fötts upp och slaktats i samma land 
eller på samma ort. I alla andra fall ska
uppgift ges om varje plats för födsel, 
uppfödning och slakt.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Bruksanvisning, om det utan en sådan
skulle vara omöjligt att använda livsmedlet 
på rätt sätt.

j) Bruksanvisning, om det skulle vara 
farligt att använda produkten i den form 
den säljs.

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen skulle ha inneburit att till exempel ett paket salt eller mjöl 
måste förses med en bruksanvisning för möjliga användningssätt. Den främsta avsikten är att 
garantera säkerhet.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 

utgår
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förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Motivering

Redan med tanke på denna bestämmelses stora betydelse får inte kommissionen ges exklusiv 
behörighet att ändra förteckningen över obligatoriska uppgifter.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får medge undantag 
från artiklarna 9.1 och 10.2 för mjölk och 
mjölkprodukter i returglas. De ska utan 
dröjsmål överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Undantag för mikroföretag och 

lantbrukare
Produkter tillverkade för hand av 
mikroföretag och lantbrukare ska 
undantas från de krav som anges i 
artikel 9.1 l. De kan också undantas från 
informationskraven i 
artikel 9.1 b, c, d, g, h, i, j och k 
om produkterna säljs på
produktionsstället, förutsatt att 
försäljningspersonalen kan tillhandahålla 
den aktuella informationen.

Motivering

Onödig börda bör undvikas för mikroföretag och lantbrukare.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mått och vikt ska avse metoder och teknik 
som gör det möjligt att definiera en modell 
som representerar verkligheten.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. För att i största möjliga utsträckning 
minska förpackningarna ska 
kommissionen främja tillhandahållandet 
av obligatoriska uppgifter på annat sätt än 
på förpackningen eller etiketten, särskilt 
med hjälp av ny informations- och 
kommunikationsteknik, såsom Internet, 
förutsatt att de allmänna principerna och 
kraven i kapitel II i denna förordning 
uppfylls. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade eller som förpackas på 
försäljningsstället gäller bestämmelserna i 
artikel 41. På begäran av konsumenterna 
ska dock de uppgifter som avses i 
artikel 9.1 c lämnas ut på 
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försäljningsstället.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1 vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten med 
ett läsbart typsnitt och med en 
teckenstorlek enligt följande:

– Minst 1 mm för förpackningar och 
behållare vars största yta eller etikett är 
mellan 25 och 100 cm2.
– Minst 1,2 mm för förpackningar och 
behållare vars största yta eller etikett är 
större än 100 cm2.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etikettens bakgrundsfärg ska skilja sig 
från produktens bakgrundsfärg så att en 
kontrast uppkommer som garanterar att 
deklarationen är läsbar och begriplig. 

Ändringsförslag 41
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om presentationen av 
obligatoriska uppgifter och besluta att 
utöka de krav som avses i punkt 2 till de 
ytterligare obligatoriska uppgifter för 
vissa kategorier eller typer av livsmedel 
som avses i artiklarna 10 och 38. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Förkortningar, inbegripet initialer, får 
inte användas om de kan vilseleda 
konsumenterna.

Ändringsförslag 44
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

En nödvändig komplettering. Frågan om vad slags information som kunde tänkas avleda 
uppmärksamheten skulle ge upphov till olika tolkningar och således äventyra 
livsmedelshandlarnas rättssäkerhet.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För specialdestinerade livsmedel i 
enlighet med rådets direktiv 89/398/EEG 
av den 3 maj 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel1, för vilka 
EU-lagstiftningen föreskriver 
märkningskrav utöver de uppgifter som 
avses i artikel 9.1, ska läsbarhetskraven 
när det gäller teckenstorleken uppfyllas 
liksom kraven på ytterligare uppgifter om 
dessa produkters särskilda 
användningsområden.
__________
1 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

Ändringsförslag 46
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Den obligatoriska 
livsmedelsinformationen får inte leda till 
att storleken och/eller massan på 
livsmedlets förpacknings- eller 
förvaringsmaterial ökar eller på andra 
sätt öka bördan på miljön.

Motivering

Den obligatoriska livsmedelsinformationen skulle kunna ge marknadsoperatörerna en 
anledning att ändra förpackningens kvantitet, vilket medför en risk för mer 
förpackningsavfall. Detta skulle strida mot principen om förebyggande som ligger till grund 
för Europeiska unionens regler om avfallshantering.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Den etikett som används för att uppge 
obligatorisk produktinformation får inte 
vara av material som betydligt försvårar 
eller förhindrar återanvändning eller 
återvinning av förpacknings- eller 
förvaringsmaterialet.

Motivering

I enlighet med Europeiska unionens regler om avfallshantering bör man göra insatser för att 
se till att förpackningsmaterial återanvänds eller återvinns i så hög grad som möjligt. 
Etiketter av annat material än förpackningsmaterialet kan betydligt försvåra en god 
avfallshantering.

Ändringsförslag 48
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De medlemsstater där ett livsmedel 
saluförs kan på sitt territorium föreskriva 
att uppgifterna ska anges på ett eller flera 
av gemenskapens officiella språk eller på 
andra språk som talas i den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
80 cm² är endast uppgifterna i artiklarna
9.1 a, c, e och f och 29.1 a obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten. Det ska vara 
möjligt att frivilligt ange ytterligare 
uppgifter på förpackningen. De uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b ska tillhandahållas 
på andra sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Motivering

Uppgifter om ett livsmedels energiinnehåll är väsentlig information och kan vara 
utslagsgivande för ett medvetet köpbeslut. Tillverkaren ska frivilligt kunna tillfoga ytterligare 
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uppgifter.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande ingredienser får förtecknas i 
valfri ordning i slutet av den 
ingrediensförteckning som avses i 
punkt 1: kryddor, örtkryddor (utom salt), 
naturliga och syntetiska smakämnen, 
smakförstärkare, livsmedelstillsatser, 
vitaminer och andra näringsämnen, 
mineralämnen och salter av dessa.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol, utom 
alkoholhaltiga blanddrycker 
(så kallade alkoläsker). I synnerhet vin
och vinprodukter enligt definitionen i
rådets förordning (EG) nr 479/2008 och i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) 
nr 1601/1991 av den 10 juni 1991 om 
allmänna bestämmelser för definition, 
beskrivning och presentation av 
aromatiserade viner, aromatiserade 
vinbaserade drycker och aromatiserade 
drinkar baserade på vinprodukter1, 
liknande produkter som framställts från 
andra frukter än druvor, samt cider, 
päronvin, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 110/2008. Kommissionen ska senast 
den …* lägga fram en rapport om 
tillämpningen av artikel 19 på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
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särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska i tillämpliga fall 
antas i enlighet med följande förfaranden:

i) För de produkter som avses i rådets 
förordning (EG) nr 479/2008, det 
förfarande som avses i artikel 113 i denna 
förordning.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991, 
det förfarande som avses i artikel 14 i den 
förordningen. 
iii) För de produkter som avses i rådets 
förordning (EG) nr 110/2008, det 
förfarande som avses i artikel 25.3 i den 
förordningen. 
iv) För andra produkter, det förfarande 
som avses i artikel 290 i EUF-fördraget.
Utan att det påverkar de specifika 
förhållanden som identifierats genom de 
ovannämnda förfarandena för de 
produkter som avses led i, ii och iii, ska 
dessa bestämmelser tillämpas konsekvent 
och träda i kraft samtidigt för alla 
förtecknade produkter.
__________

* EUT: fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

1 EGT L 149, 16.6.1991, s. 1.

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det är nödvändigt kan närmare 
bestämmelser för presentationen av de 
uppgifter som avses i punkt 1 antas i 
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enlighet med följande förfaranden:
i) För de produkter som avses i artikel 1.2 
i förordning (EG) nr 479/2008, det 
förfarande som avses i artikel 113.1 i den 
förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1
i förordning (EEG) nr 1601/1991, det 
förfarande som avses i artikel 13 i den 
förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
förordning (EG) nr 110/2008, det 
förfarande som avses  i artikel 25.2 i den 
förordningen.
iv) För andra alkoholhaltiga drycker, det 
förfarande som avses i artikel 290 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) ingrediensen eller kategorin av 
ingredienser i fråga framhävs i märkningen 
genom ord, bild eller grafik, i syfte att 
iaktta principen om mått och vikt och 
undvika eventuella vilseledande 
näringspåståenden, eller 

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bruksanvisningen till ett livsmedel ska 
vara utformad så att livsmedlet kan 
användas på ett ändamålsenligt sätt.

1. Förvaringsanvisningen och
bruksanvisningen till ett livsmedel ska vara 
utformad så att livsmedlet kan användas på 
ett ändamålsenligt sätt.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Uppgifter om metoder för uppfödning av 

produktionsdjur
Kommissionen ska före den 
31 december 2010 i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 290 i 
EUF-fördraget lägga fram särskilda 
kriterier för uppgifter om 
uppfödningsmetoder för olika djurarter 
från vilka kött, köttprodukter och mjölk 
härstammar, med stöd av märkningen av 
ägg i enlighet med kommissionens 
förordning (EG) nr 557/2007 av den 
23 maj 2007 om tillämpningsföreskrifter 
för rådets förordning (EG) nr 1028/2006 
om handelsnormer för ägg1. Märkningen 
av livsmedel som innehåller mjölk och 
kött ska sedan göras på grundval av den 
förordningen.
__________
1 EGT L 132, 24.5.2007, s. 5.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Mängden protein, fett, mättade fettsyror,
industriella transfetter, kolhydrater – med 
en särskild uppgift om naturliga och 
tillsatta sockerarter –, kostfibrer och salt.

Motivering

Mängden transfetter och sockerarter bör anges i den obligatoriska näringsdeklarationen så 
att konsumenterna kan få kännedom om livsmedlets hela näringsinnehåll. Transfetter ökar det 
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dåliga kolesterolet (LDL) i kroppen och sänker halten av det goda (HDL). Man bör även ange 
andelen naturliga och tillsatta sockerarter för att bättre informera konsumenten. Det tillsatta 
sockret ger lika många kalorier som det naturliga, men det producerar mer fett när det inte 
förbränns.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna punkt ska inte tillämpas på drycker 
som innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol, med undantag för alkoholhaltiga 
blanddrycker (så kallade alkoläsker). Den 
ska i synnerhet inte tillämpas på vin och 
vinprodukter enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 479/2008 och i 
artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1601/1991
eller på liknande produkter som 
framställts från andra frukter än druvor 
eller på cider, päronvin, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 
2.1 i förordning (EG) nr 110/2008.
Kommissionen ska senast den …* lägga 
fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska i tillämpliga fall antas i enlighet 
med följande förfaranden:

i) För de produkter som avses i rådets 
förordning (EG) nr 479/2008, det 
förfarande som avses i artikel 113 i denna 
förordning.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991, 
det förfarande som avses i artikel 14 i den 
förordningen.
iii) För de produkter som avses i rådets 
förordning (EG) nr 110/2008, det 
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förfarande som avses i artikel 25.3 i den 
förordningen.
iv) För andra produkter, det förfarande 
som avses i artikel 290 i EUF-fördraget.
Utan att det påverkar de specifika 
förhållanden som identifierats genom de 
ovannämnda förfarandena för de 
produkter som avses led i), ii) och iii), ska 
dessa bestämmelser tillämpas konsekvent 
och träda i kraft samtidigt för alla 
förtecknade produkter.
__________

* EUT: fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror (inklusive 
omega 9).

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror (inklusive 
omega 3 och/eller ALA och DHA/EPA, 
omega 6).

Ändringsförslag 61
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kolesterol.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kostfibrer. utgår

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Protein. utgår

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Andra ämnen enligt del A i 
bilaga XIII.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beståndsdelar från ovanstående 
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kategorier får också ingå.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml och, med förbehåll för 
bestämmelserna i artikel 32, per portion
eller enhet.

Motivering

För att konsumenten verkligen ska kunna jämföra de produkter han eller hon vill köpa, måste 
energivärde och näringsmängd alltid uttryckas per 100 g eller 100 ml, med bestämmelserna i 
artikel 32 som enda undantag.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Frivillig extrainformation om 
näringsvärden ska ges i tabellformat där 
värdena uttrycks som procent av de 
rekommenderade intag som fastställs i
del B i bilaga XI per 100 g eller per 100 ml
och, i enlighet med artikel 31.2, per 
portion. Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska detta, som ett 
lägsta krav, alltid anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Motivering

Det lönar sig att fastställa villkor för frivillig extrainformation för att få till stånd en viss 
standardisering i fall där denna möjlighet utnyttjas och undvika att konsumenterna vilseleds, 
vilket annars kunde ske.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Näringsdeklarationen får uttryckas 
endast per portion eller enhet om det 
livsmedel som avses i punkt 1 har en 
nettovikt under 100 g.

Motivering

När ett livsmedel sällan konsumeras i portioner av 100 g (t.ex. tuggummin eller karameller) 
är det ingen mening att näringsdeklarationen anges per 100 g. Om livsmedlet är färdigpackat 
i portionsförpackningar eller separata enheter som är likadana bör det vara tillåtet att 
näringsvärdet endast anges per portion eller enhet.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

2. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 290 i 
EUF-fördraget fastställa 
användningsvillkoren för dessa andra 
uttrycksformer. Kriterierna ska grundas 
på vetenskapliga rön om kost och näring 
samt deras förhållande till hälsa. För att 
fastställa kriterierna ska kommissionen 
begära att Europeiska 
livsmedelsmyndigheten inom 
tolv månader avger ett vetenskapligt 
utlåtande.

Motivering

Andra uttrycksformer för näringsvärdesinformation bör tillåtas. Villkoren för att använda 
dessa uttrycksformer bör dock fastställas på EU-nivå.
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Samtliga uppgifter som anges på 
näringsvärdesmärkningen i enlighet med 
artikel 31.1 och 31.2 ska finnas i ett och 
samma synfält och presenteras på en och 
samma plats i form av en tabell. De 
obligatoriska uppgifterna ska presenteras i 
följande ordning: energi, protein, fett, 
mättade fettsyror, industriella transfetter,
kolhydrater – med en särskild uppgift om 
naturliga och tillsatta sockerarter –, 
kostfibrer och salt. Eventuell ytterligare 
frivillig information ska anges i den 
ordning som beskrivs i bilaga XIII.

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utöver de uppgifter som anges i 
enlighet med artikel 34.1 ska den 
obligatoriska uppgift om energivärde som 
avses i artikel 29.1 a och i bilaga XI del B, 
uttryckt som kcal per 100 g/ml och i 
förekommande fall per portion i enlighet 
med artikel 31.2, anges längst ner till 
höger på förpackningens framsida.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det på grund av hälso- eller 
näringsvärdespåståenden krävs en 
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näringsvärdesdeklaration för livsmedel
som anges i bilaga IV måste 
näringsvärdesdeklarationen inte finnas i 
det huvudsakliga synfältet.

Motivering

Livsmedel av det slag som finns förtecknade i bilaga IV är undantagna från den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen eftersom de inte innehåller några betydande mängder 
näringsämnen. Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1924/2006 och artikel 17.3 i det aktuella 
förslaget ska dock samtliga livsmedel – även sådana som anges i bilaga IV – förses med en 
näringsvärdesdeklaration, om livsmedlet försetts med ett närings- eller hälsopåstående. När 
livsmedel av det slag som finns förtecknade i bilaga IV är försedda med närings- eller 
hälsopåståenden bör de därför undantas från skyldigheten att näringsvärdesdeklarationen 
måste finnas med i det huvudsakliga synfältet.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Punkt 1 ska inte gälla för de livsmedel 
som anges i rådets direktiv 89/398/EEG 
och de särdirektiv som anges i artikel 4.1 i 
det direktivet.

Motivering

Specialdestinerade livsmedel såsom modersmjölkersättning, tillskottsnäring och 
avvänjningskost för spädbarn och småbarn och dietlivsmedel för speciella medicinska 
ändamål som omfattas av rådets direktiv 2009/39/EG är särskilt utformade för att tillgodose 
näringsbehoven hos den målgrupp de är avsedda för. Kravet på införandet av en 
näringsvärdesdeklaration på grundval av artikel 9.1 l i den föreslagna förordningen är inte 
förenligt med användningen av dessa produkter. Dessutom kan presentation av begränsad 
näringsinformation i det huvudsakliga synfältet på specialdestinerade livsmedel kan dessutom 
göra att produkten framställs på ett missvisande sätt och medföra att känsliga 
konsumentgrupper väljer andra produkter som de tror har ett högre näringsvärde.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Näringsvärdessymbolerna bör harmoniseras på EU-nivå för att möjliggöra fri rörlighet för 
produkterna.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information vara tydligt läsbar.

Motivering

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

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får ytterligare frivilliga uppgifter 
om näringsvärdet för bestämda 
målgrupper, såsom barn, fortsätta att ges, 
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så länge som det finns vetenskapliga 
belägg för dessa specifika referensvärden 
och de inte vilseleder konsumenterna och 
stämmer överens med de allmänna villkor 
som fastställts i denna förordning.

Motivering

Referensvärdena i bilaga XI B hänför sig till genomsnittliga vuxna personer. Om 
livsmedelsindustrin redan infört avvikande referensvärden för produkter avsedda för någon 
bestämd målgrupp, till exempel barn, och det finns vetenskapliga belägg för dessa värden, 
bör fortsatt användning av dem tillåtas.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, till exempel rådets 
förordning (EG) nr 509/2006 av den 
20 mars 2006 om garanterade 
traditionella specialiteter av 
jordbruksprodukter och livsmedel1, rådets 
förordning (EG) nr 510/2006 av den 
20 mars 2006 om skydd av geografiska 
beteckningar och ursprungsbeteckningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel2,
rådets förordning (EG) nr 491/2009 av 
den 25 maj 2009 om ändring av 
förordning (EG) nr 1234/2007 om 
upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna 
och om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning)3, 
förordning (EG) nr 110/2008 och 
förordning (EEG) nr 1601/91, ska 
punkterna 3 och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges för 
att informera konsumenterna om att ett 
livsmedel härrör eller kommer från ett visst 
land eller en viss ort.
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____________________

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

Motivering

För att det inte ska vara några problem att tillämpa förordningen måste man nämna den 
gemenskapslagstiftning som nu är i kraft, i synnerhet den som gäller ursprungsbeteckningar 
för jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att åstadkomma fullständig 
spårbarhet för livsmedel ”från jord till 
bord” ska märkningssystemet också 
säkerställa att produkterna kan spåras till 
både ursprungsland och 
ursprungsproducent. Denna regel ska 
emellertid inte tillämpas på produkter där 
ursprungsproducenten inte kan 
fastställas, t.ex. när det gäller mjölk.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För annat kött än nötkött får 
ursprungsland eller härkomstort endast 
uppges vara en enda plats om djuren har 
fötts, fötts upp och slaktats i samma land 
eller på samma ort. I andra fall ska 
uppgift om varje plats för födsel, 
uppfödning och slakt ges.

utgår
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Motivering

Artikel 35 i kommissionens förslag skulle försvåra arbetet i onödan för företagen.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 3. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

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

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För whisky ska ursprungsland alltid 
anges, och detta ska göras i det 
huvudsakliga synfältet. Om whiskyn 
framställts i mer än ett land ska vart och 
ett av dem uppges.

Motivering

Av tradition märks whisky som säljs i EU med ursprungsland, och konsumenterna anser att 
denna information är ytterst viktig. Vissa whiskymärken som saknar uppgift om ursprung 
använder andra beteckningar för att ge intryck av att de härrör från ett av de stora 
whiskyproducerande länderna, trots att de inte gör det. Det är därför lämpligt att ursprunget 
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anges för all whisky som säljs i EU, så att konsumenterna inte vilseleds.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen kan fastställa 
tillämpningsbestämmelser rörande villkor 
och kriterier för användning av frivilliga 
uppgifter. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

6. Kommissionen kan fastställa 
tillämpningsbestämmelser rörande villkor 
och kriterier för användning av frivilliga 
uppgifter. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 290 i EUF-fördraget, i 
samråd med berörda parter.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Kapitel VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel och dess bestämmelser ska 
utgå.

Motivering

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

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Kapitel VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel och dess bestämmelser ska 
utgå.
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Motivering

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

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)
Direktiv 2001/110/EG
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51a
Ändringar av direktiv 2001/110/EG

1. Artikel 2.4 a i rådets 
direktiv 2001/110/EG av den 
20 december 2001 om honung1 ska 
ersättas med följande:
a) Det ursprungsland eller de 
ursprungsländer där honungen har 
skördats ska anges på etiketten. Om 
honungen kommer från mer än en 
medlemsstat eller ett tredjeland ska i 
stället något av följande anges:
– ”Honungsblandning från EU-länder”
– ”Honungsblandning från länder 
utanför EU”
Om andelen honung från EU-länder är 
större än andelen honung från länder 
utanför EU ska följande anges:
– ”Honungsblandning från EU-länder 
och länder utanför EU”
Om andelen honung från länder utanför 
EU är större än andelen honung från 
EU-länder ska följande anges:
– ”Honungsblandning från länder 
utanför EU och EU-länder”
2. Följande punkt skall läggas till i 
artikel 2.4 i direktiv 2001/110/EG:
”aa) Om honungen innehåller honung 
från ett tredjeland ska procentandelen 
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honung från medlemsstaten och 
tredjelandet uppges.”
__________
1 EGT L 10, 2.1.2002, s. 47.

Motivering

De befintliga reglerna garanterar inte att konsumenterna får tillfredsställande information 
och kan till och med innebära att de vilseleds. Även om honungen innehåller en ytterst liten 
andel honung från EU-länder (5 procent till exempel) måste man ändå på etiketten uppge 
”honungsblandning från EU-länder och länder utanför EU”.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 50 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 10 miljoner euro per år, för 
vilka de ska tillämpas från och med [den 
första dagen i månaden 5 år efter 
ikraftträdandet].

Livsmedel som lagligen släpps ut på 
marknaden eller märks före den [datum 
för ikraftträdande] och inte uppfyller 
kraven i denna förordning får saluföras 
fram till sitt bästföredatum eller sin sista 
förbrukningsdag.



PE430.537v02-00 48/62 AD\801217SV.doc

SV

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– naturliga sockerarter,

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillsatta sockerarter,

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– mättade fettsyror,

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– transfetter,

Ändringsförslag 91
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Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostfibrer, utgår

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– protein, utgår

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. transfettsyror: fettsyror med minst en 
icke-konjugerad (dvs. åtskild av minst 
en metylengrupp) kol-koldubbelbindning i 
transställning.

4. transfettsyror: fettsyror med minst en 
icke-konjugerad (dvs. åtskild av minst 
en metylengrupp) kol-koldubbelbindning i 
transställning, dock inte transfettsyror av 
naturligt ursprung från idisslare.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. naturliga sockerarter: 
monosackarider och disackarider som 
förekommer naturligt i födoämnet.
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Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. tillsatta sockerarter: monosackarider 
och disackarider som används som 
sötningsmedel.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25.

10. protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25, respektive × 6,38 för 
mjölkproteiner.

Motivering

Dessa värden ligger i linje med den internationella Codex Alimentarius-standarden 1-1985 
för ”General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods”, vilken har godtagits av 
kommissionen.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. huvudsakligt synfält: det synfält som 
med största sannolikhet visas eller är 
synligt under normala eller sedvanliga 
försäljnings- eller 
användningsförhållanden.

utgår

Ändringsförslag 98
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Spannmål som används för 
framställning av destillat eller etanol för 
spritdrycker och andra drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol.

d) Spannmål som används för 
framställning av alkoholdestillat.

Motivering

Ändringen är nödvändig för att göra undantaget mer explicit och få det att stämma överens 
med EFSA:s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) utlåtande. Den ursprungliga 
lydelsen skulle kunna leda till att produkter märks som allergiframkallande även om de, som 
EFSA:s utlåtande visar, inte innehåller några allergener. Kommissionen håller med om att 
den nuvarande lydelsen behöver ändras, så att utsatta konsumenter inte blir vilseledda.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vassle som används för framställning av 
destillat eller etanol för spritdrycker och 
andra drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol.

a) Vassle som används för framställning av 
alkoholdestillat.

Motivering

Ändringen är nödvändig för att göra undantaget mer explicit och få det att stämma överens 
med EFSA:s utlåtande. Den ursprungliga lydelsen skulle kunna leda till att produkter märks 
som allergiframkallande även om de, som EFSA:s utlåtande visar, inte innehåller några 
allergener. Kommissionen håller med om att den nuvarande lydelsen behöver ändras, så att 
utsatta konsumenter inte blir vilseledda.

Ändringsförslag 100
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nötter som används för framställning av 
destillat eller etanol för spritdrycker och 
andra drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol.

a) Nötter som används för framställning av 
alkoholdestillat.

Motivering

Ändringen är nödvändig för att göra undantaget mer explicit och få det att stämma överens 
med EFSA:s utlåtande. Den ursprungliga lydelsen skulle kunna leda till att produkter märks 
som allergiframkallande även om de, som EFSA:s utlåtande visar, inte innehåller några 
allergener. Kommissionen håller med om att den nuvarande lydelsen behöver ändras, så att 
utsatta konsumenter inte blir vilseledda.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

TYP ELLER 
KATEGORI AV 

LIVSMEDEL

UPPGIFTER

5a. LIVSMEDEL MED INGREDIENSER 
FRÅN GENETISKT MODIFIERADE 
ORGANISMER
Livsmedel med 
ingredienser från 
genetiskt 
modifierade 
organismer

”Ingredienserna 
kommer från genetiskt 
modifierade 
organismer.”

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bearbetade produkter vars bearbetning – Bearbetade produkter vars bearbetning 
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endast består i rökning eller mogning och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

endast består i rökning eller mogning, samt 
torkad frukt och torkade grönsaker, 
exempelvis plommon och aprikoser, som 
torkas och eventuellt senare 
rekonstitueras genom tillsats av vatten och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

Motivering

Detta ändringsförslag tillämpas på frukt som plommon (en enda ingrediens) som torkas för 
konservering och som senare kan tillföras vatten.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

– Örtkryddor, aromämnen, kryddor eller 
blandningar därav.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel som producenter av små 
mängder varor levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

– Livsmedel som småföretag i små 
mängder levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tuggummi.
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Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 19b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel i mängder på mindre 
än 5g/ml.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 19c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Glasflaskor med outplånlig märkning.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedlets beteckning ska omfatta eller 
åtföljas av uppgifter om livsmedlets fysiska 
tillstånd eller den särskilda behandling som 
livsmedlet genomgått (t.ex. pulvrisering, 
frystorkning, djupfrysning, snabbfrysning, 
koncentrering, rökning) i samtliga fall då 
avsaknaden av sådan information skulle 
kunna vilseleda konsumenten.

1. Livsmedlets beteckning ska omfatta eller 
åtföljas av uppgifter om livsmedlets fysiska 
tillstånd eller den särskilda behandling som 
livsmedlet genomgått (t.ex. pulvrisering, 
omfrysning, frystorkning, djupfrysning, 
snabbfrysning, koncentrering, rökning) i 
samtliga fall då avsaknaden av sådan 
information skulle kunna vilseleda 
konsumenten.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Bilaga V – del Ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del Ca – Särskilda bestämmelser om 
användning av termen ”honung”



AD\801217SV.doc 55/62 PE430.537v02-00

SV

Termen ”honung” eller orden ”innehåller 
honung” eller ”framställd av honung” i 
produktbeteckningen eller i en grafisk 
eller icke grafisk framställning där det 
anges att produkten innehåller honung 
får användas endast om minst 50 procent 
av produktens sockerinnehåll härrör från 
honung.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Bilaga V – del Cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del Cb – Beteckning för livsmedel som 
ger sken av att vara andra livsmedel
Livsmedel som ger sken av att vara andra 
livsmedel eller i vilka en ingrediens ersatts 
med ett surrogat ska märkas på följande 
sätt: 
Avvikelse i fråga 
om art, 
beskaffenhet och 
sammansättning

Försäljnings-
beteckning

Ost där mjölkfettet 
helt eller delvis 
ersatts med 
vegetabiliskt fett

”Ostsurrogat”

Skinka där 
sammansättningen 
förändrats genom 
finfördelade 
ingredienser med 
avsevärt mindre 
andel kött.

”Skink-
surrogat”

Motivering

Utgående från ingrediensförteckningen för ostsurrogat och skinksurrogat är det inte lätt att 
utan vidare se att det handlar om ersättningsprodukter. En mera exakt försäljningsbeteckning 
bör erbjuda en lösning på detta problem, eftersom konsumenterna då vid första påseende kan 
känna igen vad slags produkter det handlar om.
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Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 1 – kolumn 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfettsyror ingår 
i näringsvärdesdeklarationen.

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett.

Motivering

Konsumenterna är vana vid att leta efter begreppet ”härdade fetter” på förteckningen över 
ingredienser för att kontrollera om produkten innehåller industriella transfetter.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 2 – kolumn 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfettsyror ingår 
i näringsvärdesdeklarationen.

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett.

Motivering

Konsumenterna är vana vid att leta efter begreppet ”härdade fetter” på förteckningen över 
ingredienser för att kontrollera om produkten innehåller industriella transfetter.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 17 – kolumn 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och 
fågelarter som är tjänliga som livsmedel, 
med naturligt ingående eller angränsande 
vävnad, i de fall den totala fett- och 
bindvävshalten inte överstiger de värden 
som anges nedan, och köttet utgör en 

17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och 
fågelarter som är tjänliga som livsmedel, 
med naturligt ingående eller angränsande 
vävnad, i de fall den totala fett- och 
bindvävshalten inte överstiger de värden 
som anges nedan, och köttet utgör en 
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ingrediens i ett annat livsmedel. De varor 
som omfattas av definitionen av 
”maskinurbenat kött” är undantagna från 
denna definition.

ingrediens i ett annat livsmedel. Kött som 
mekaniskt avlägsnats från köttben och 
som inte omfattas av EU:s definition av 
”maskinurbenat kött” enligt 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 853/2004 av 
den 29 april 2004 om särskilda 
hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung1, omfattas av denna definition.

_________
1 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

Motivering

När det gäller definitionen av maskinurbenat kött som producerats med den så kallade 
Baadertekniken (”viandes gros grain”, grovmalet kött) betraktas detta som kött. Slutsatserna 
i Histalims EU-forskningsprojekt från 2007 visade tydligt att det med hänsyn till 
sammansättning samt organoleptiska och mikrobiologiska egenskaper inte är någon skillnad 
mellan denna typ av kött och malet kött.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett livsmedel i fast form ligger i en lag, 
ska även livsmedlets avrunna vikt anges.

Om ett livsmedel i fast form ligger i en lag, 
ska även livsmedlets avrunna vikt vid 
förpackningstillfället anges.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 1 – tabellen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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
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Tiamin (mg)               1,4 Tiamin (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 Folsyra (μg)            200
Vitamin B12 (μg)      1 Vitamin B12 (μg)     2,5
Biotin (mg)              0,15 Biotin (μg)                50
Pantotensyra (mg)      6 Pantotensyra (mg)      6

Kalcium (mg)           800 Kalcium (mg)           800

Kalium (mg)          2000 
Klorid (mg)             800

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

Koppar (mg)             1 
Mangan (mg)           2 
Fluorid (mg)          3,5
Selen (μg)                55 
Krom (μg)              40 
Molybden (μg)        50 

Jod (μg)                    150 Jod (μg)                150

Motivering

Den nya förordningen måste ta hänsyn till direktiv 2008/100 om näringsvärdesdeklaration för 
livsmedel när det gäller rekommenderat dagligt intag, omräkningsfaktorer för energivärde 
och definitioner, som publicerades i den offentliga tidningen den 28 oktober 2008. 
Föredraganden föreslår alltså att den tabell ”Vitaminer och mineralämnen som får 
deklareras samt rekommenderat dagligt intag (RDI) av dessa” som kommissionen föreslår 
ska ersättas av den tabell som finns i direktiv 2008/100, för att gällande lagstiftning ska 
respekteras.

Ändringsförslag 116
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Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget enligt punkt 1, i 
100 g eller 100 ml eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

I regel bör ett innehåll på

– 15 % av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI) per 100 g livsmedel i fast 
form eller i en förpackning som endast 
innehåller en portion, eller

– 7,5 % av RDI per 100 ml för livsmedel i 
flytande form, eller
– 5 % av RDI per 100 kcal 
(12 % av RDI 1 MJ), eller
– en mängd som föreskrivs enligt 
undantag som beviljats enligt artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

Motivering

De rekommenderade intagen är vägledande. De ska fastställas mer exakt av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rekommenderade intag för energi och 
vissa andra näringsämnen än vitaminer och 
mineralämnen (vuxna)

Rekommenderade intag för energi och 
vissa andra näringsämnen än vitaminer och 
mineralämnen (vuxna)1

__________
1 De rekommenderade intagen är 
vägledande och kommer att fastställas 
mer exakt av Europeiska myndigheten för
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livsmedelssäkerhet.

Motivering

De rekommenderade intagen är vägledande. De ska fastställas mer exakt av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – tabell – rad 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi eller näringsämne        RDI
Enkelomättade fettsyror            34 g

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – tabell – rad 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi eller näringsämne        RDI
Fleromättade fettsyror               16 g

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – tabell – rad 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi eller näringsämne        RDI
Omega 6-fettsyror                     14 g

Ändringsförslag 121
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Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – tabell – rad 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi eller näringsämne        RDI
Omega 6-fettsyror                      2,2 g
– ALA                                   2,0 g
– EPA/DHA                          0,2 g

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – tabellen – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Energi kJ och kcal – Energi kcal
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