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Ændringsforslag 202
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a. Det hævdes at indtagelsen af visse 
fødevarer har bestemte gavnlige 
virkninger for sundheden. Disse 
angivelser skal være målbare og kunne 
efterprøves.

Or. ro

Begrundelse

De hævdes, at indtagelsen af visse produkter på fødevaremarkedet (f.eks. kornflager), på 
længere sigt vil føre til vægttab. Når der af markedsføringsårsager foretages sådanne 
angivelser, kan forbrugerne blive vildledt. Lovgiveren skal normalt kræve, at disse angivelser 
skal ledsages af en kostplan, hvoraf det klart fremgår, under hvilke betingelser resultatet 
opnås.

Ændringsforslag 203
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at forhindre en fragmentering af 
bestemmelserne om 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar med 
hensyn til fødevareinformation bør 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar på 
dette område afklares.

(21) For at forhindre en fragmentering af 
bestemmelserne om 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar med 
hensyn til fejlagtig, vildledende eller 
manglende fødevareinformation bør 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar på 
dette område fastlægges entydigt.
Bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 
af 13. juli 2009 om markedsføring og 
anvendelse af foder1 bør tjene til 
orientering i denne forbindelse.



PE431.051v01-00 4/97 AM\799895DA.doc

DA

___________________
1EFT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til de berørte aktørers retssikkerhed er en entydig fastlæggelse af deres pligter 
nødvendig. Målet er også, at en handelsvirksomhed ikke skal drages til ansvar for forhold, 
der ligger uden for dens ansvarsområde eller indflydelse. Domstolens dom i sagen "Lidl-
Italia" påpeger fødevaredetailhandlernes manglende retssikkerhed under den gældende 
lovgivning.

Ændringsforslag 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Enhver ændring af listen over obligatoriske mærkningskrav har stor indflydelse på fødevare-
og drikkevareindustrien. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen gør det klart, at alle aktører 
skal høres, når der overvejes nye mærkningskrav, så det sikres, at proceduren er 
gennemsigtig, og at alle parter kan tilkendegive deres mening.
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Ændringsforslag 205
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Visse ingredienser eller andre stoffer, 
der anvendes ved fremstillingen af 
fødevarer og stadig findes i dem, forårsager 
allergier eller intolerans hos forbrugerne, 
og disse allergier og denne intolerans 
udgør i visse tilfælde en helbredsrisiko for 
de berørte personer. Det er vigtigt, at der 
gives oplysninger om forekomst af 
fødevaretilsætningsstoffer, tekniske 
hjælpestoffer og andre stoffer med 
allergifremkaldende virkninger, for at 
forbrugere, der lider af fødevareallergi eller 
-intolerans, kan træffe kvalificerede og 
sikre valg.

(24) Visse ingredienser eller andre stoffer, 
der anvendes ved fremstillingen af 
fødevarer og stadig findes i dem, forårsager 
allergier eller intolerans hos forbrugerne, 
og disse allergier og denne intolerans 
udgør i visse tilfælde en helbredsrisiko for 
de berørte personer. Det er vigtigt, at der 
gives oplysninger om forekomst af 
fødevaretilsætningsstoffer, tekniske 
hjælpestoffer og andre stoffer med 
allergifremkaldende virkninger eller af 
stoffer, der øger risikoen for sygdomme, 
for at forbrugere, der lider af 
fødevareallergi eller intolerans, kan træffe 
kvalificerede og sikre valg.

Or. ro

Begrundelse

Når visse ingredienser, navnlig tilsætningsstoffer, men også de restkoncentrationer, der 
opstår ved forarbejdning af en fødevare, indtages i høje koncentrationer, øges eventuelt 
risikoen for sygdomme.

Ændringsforslag 206
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Visse ingredienser eller andre stoffer, 
der anvendes ved fremstillingen af 
fødevarer og stadig findes i dem, 
forårsager allergier eller intolerans hos 
forbrugerne, og disse allergier og denne 
intolerans udgør i visse tilfælde en 
helbredsrisiko for de berørte personer. Det 

(24) Visse ingredienser eller andre stoffer, 
der anvendes ved fremstillingen af 
fødevarer og stadig findes i dem, kan 
forårsage allergier eller intolerans hos 
mennesker eller udgør en helbredsrisiko for 
de berørte personer. Det er derfor vigtigt, 
at der gives oplysninger om forekomst af 
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er vigtigt, at der gives oplysninger om 
forekomst af fødevaretilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer med 
allergifremkaldende virkninger, for at 
forbrugere, der lider af fødevareallergi eller 
-intolerans, kan træffe kvalificerede og 
sikre valg.

fødevaretilsætningsstoffer, tekniske 
hjælpestoffer og andre stoffer med 
videnskabeligt påviste allergifremkaldende 
virkninger, for at navnlig forbrugere, der 
lider af fødevareallergi eller -intolerans, 
bevidst kan udvælge fødevarer, der er 
sikre for dem. Selv spor af sådanne stoffer 
bør angives, således at personer med 
alvorligere allergier kan foretage trygge 
valg. Der bør udarbejdes fælles regler 
herfor.

Or. sv

Ændringsforslag 207
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så forbrugere 
målrettet kan vælge specifikke fødevarer 
og kost. Undersøgelser har vist, at god
læsbarhed er vigtig for, at 
mærkningsoplysninger bedst muligt kan 
påvirke læseren, og at ulæselig 
produktinformation er en af 
hovedårsagerne til forbrugernes 
utilfredshed med fødevareetiketter. 
Faktorer som skrifttype, farve og kontrast 
bør derfor overvejes samlet. 

Or. de
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Ændringsforslag 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og derfor bør 
faktorer som skriftstørrelse, skrifttype, 
farve og kontrast overvejes samlet for at 
sikre forbrugernes tilfredshed med 
fødevareetiketter.

Or. en

Begrundelse

Etiketters læsbarhed er afgørende for forbrugerne og bør vedblive at være et krav i den nye 
forordning. Når etiketters tydelighed skal vurderes, er det imidlertid på sin plads at overveje 
en række faktorer og ikke blot skriftstørrelsen.

Ændringsforslag 209
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne. 

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige drikkevarer, forsynes med 
oplysninger om ingredienserne.

Or. en
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Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, skal alle alkoholholdige drikkevarer omfattes af denne bestemmelse.

Ændringsforslag 210
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige drikkevarer, forsynes med 
oplysninger om ingredienserne.

Or. sv

Begrundelse

Der er vigtigt, at forbrugerne også oplyses om ingredienserne i alkoholholdige drikkevarer. 
Dette er navnlig vigtigt for forbrugere, der lider af diabetes.

Ændringsforslag 211
Glenis Willmott and Nessa Childers

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alle alkoholholdige drikkevarer, forsynes 
med oplysninger om ingredienserne.

Or. en
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Ændringsforslag 212
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] af […] om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 bør der for at 
sikre en konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration med undtagelse 
af energiindholdet. Energiindholdet bør 
angives letlæseligt på produktets forside. 
Hvad angår øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89 bør der for at sikre en konsekvent 
fremgangsmåde og sammenhæng med 
betingelserne vedrørende vin gælde samme 
slags undtagelser. Kommissionen 
udarbejder imidlertid en rapport fem år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
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kan om nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. de

Begrundelse

Trods den principielle undtagelse for vin og øl skal energiindholdet altid angives, også når 
det gælder disse alkoholholdige drikkevarer.

Ændringsforslag 213
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 

udgår
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definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/892 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning. 

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, er det uforståeligt, hvorfor netop alkoholholdige drikkevarer skulle stilles bedre og 
undtages mærkningskravene.

Ændringsforslag 214
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
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og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl, 
hedvine, mousserende vine, aperitifvine 
og lignende produkter, der er fremstillet 
af andre frugter end druer, frugtøl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. 
januar 2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus1 samt andre alkoholholdige 
drikkevarer bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.
----
1EFT L 39 af 13.2.2008, s. 11.

Or. de

Begrundelse

Præcisering og tilpasning til artikel 20 og 29.

Ændringsforslag 215
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om alkoholholdige 
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drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] af […] om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 bør der for at 
sikre en konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin og Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/1991 af 10. 
juni 1991 er der fastsat en udtømmende 
række tekniske standarder, som dækker 
alle ønologiske fremgangsmåder, 
fremstillingsmetoder og former for 
præsentation og mærkning af vine og 
vinprodukter, således at det er sikret, at 
alle led i kæden er omfattet, og at 
forbrugerne er beskyttet og korrekt 
informerede. Disse bestemmelser beskriver 
bl.a. på en præcis og udtømmende måde de 
stoffer, der kan forventes benyttet i 
produktionsprocessen, og betingelserne for 
anvendelsen heraf via en fortegnelse over 
tilladte ønologiske fremgangsmåder og 
behandlingsmetoder. Fremgangsmåder, der 
ikke er med i fortegnelsen, er forbudt.
Derfor bør vin indtil videre undtages fra 
kravet om obligatorisk angivelse af 
ingredienslisten og en næringsdeklaration.
Hvad angår øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89, og alle drikkevarer, der 
indeholder over 1,2 volumenprocent 
alkohol, bør der for at sikre en konsekvent 
fremgangsmåde og sammenhæng med 
betingelserne vedrørende vin gælde samme 
slags undtagelser. Kommissionen 
udarbejder imidlertid en rapport tre år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse og kan 
om nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. fr

Begrundelse

I teksten undtages visse alkoholholdige drikkevarer midlertidigt fra kravet om angivelse af 
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ingredienslisten og en næringsdeklaration under henvisning til, at disse drikkevarer udgør en 
særlig kategori fødevarer, der er omfattet af særlige bestemmelser. Aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer nævnes dog ikke. Disse drikkevarer er imidlertid udtrykkeligt 
omfattet af forordning nr. 1601/1991. Desuden bør der tages hensyn til alle alkoholholdige 
drikkevarer, og perioden for undersøgelse af behovet for særlige bestemmelser bør forkortes.

Ændringsforslag 216
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

udgår
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nr. 1576/89 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. sv

Begrundelse

Der er vigtigt, at forbrugerne også oplyses om ingredienserne i alkoholholdige drikkevarer. 
Dette er navnlig vigtigt for forbrugere, der lider af diabetes.

Ændringsforslag 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 

udgår
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fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/892 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 218
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Med henblik på at sikre større 
gennemsigtighed og fuld sporbarhed bør 
oprindelseslandet og, for forarbejdede 
produkter, herkomststedet for den 
landbrugsråvare, der er anvendt i 
slutproduktet, anføres, således at 
forbrugeren kan træffe et kvalificeret 
valg. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 



AM\799895DA.doc 17/97 PE431.051v01-00

DA

en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. it

Ændringsforslag 219
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Uanset gældende bestemmelser om 
obligatorisk oprindelsesmærkning inden 
for forskellige sektorer bør angivelse af en 
fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed anføres i de tilfælde, hvor 
undladelse heraf ville kunne vildlede 
forbrugeren med hensyn til fødevarens 
virkelige oprindelsesland eller 
herkomststed, ligeledes hvad angår den 
primære ingrediens i forarbejdede 
produkter. Angivelse af oprindelsesland 
eller herkomststed bør i andre tilfælde ske 
på en sådan måde, at forbrugeren ikke 
vildledes, og på grundlag af klare kriterier, 
der sikrer lige vilkår for erhvervslivet og 
gør det lettere for forbrugerne at forstå 
oplysningerne om en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed. 
Sådanne kriterier gælder ikke for 
oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. it

Begrundelse

De gældende bestemmelser for bestemte sektorer foreskriver allerede en 
oprindelsesmærkning. Vildledning af forbrugerne bør undgås. 
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Ændringsforslag 220
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres i de tilfælde, hvor undladelse 
heraf ville kunne vildlede forbrugeren 
med hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I 
andre tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet 
skal anføres.

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed eller 
primære ingrediens bør altid anføres.

Or. de

Begrundelse

Produktets oprindelsesland eller primære ingrediens bør altid angives.

Ændringsforslag 221
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres i de tilfælde, hvor undladelse heraf 
ville kunne vildlede forbrugeren med 
hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I andre 
tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres for fødevarer, der består af en 
enkelt ingrediens, og for den væsentlige 
ingrediens og den/de karakteriserende 
ingrediens(er) i fødevarer, som består af 
flere ingredienser. Sådanne angivelser 
bør også anføres i de tilfælde, hvor 
undladelse heraf ville kunne vildlede 
forbrugeren med hensyn til fødevarens 
virkelige oprindelsesland eller 
herkomststed. I andre tilfælde bestemmer 
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grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. en

Begrundelse

Oprindelseslandet/herkomststedet er en meget værdifuld information for de fleste forbrugere. 
Det bør derfor være obligatorisk at angive denne oplysning for fødevarer, der består af en 
enkelt ingrediens samt for den væsentlige ingrediens og den/de karakteriserende 
ingrediens(er) i fødevarer, som består af flere ingredienser.

Ændringsforslag 222
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Angivelse af oprindelseslandet for 
den landbrugsråvare (herunder kød), der 
er anvendt i produktet, bør anføres på den 
mest passende måde for at sikre fuld 
gennemsigtighed og sporbarhed.
Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
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herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

adresse.

Or. sv

Ændringsforslag 223
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Fællesskabets ikke-
præferenceoprindelsesregler er fastsat i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil i 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
2454/93 af 2. juli 1993 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF- toldkodeks. 
Oprindelseslandet bør fastslås på grundlag 
af disse regler, som handelsvirksomheder 
og forvaltninger kender godt, og 
gennemførelsen forventes dermed at blive 
lettere. 

(31) Fællesskabets ikke-
præferenceoprindelsesregler er fastsat i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil i 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
2454/93 af 2. juli 1993 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF- toldkodeks. 
Oprindelseslandet bør fastslås på grundlag 
af disse regler, som handelsvirksomheder 
og forvaltninger kender godt, og 
gennemførelsen forventes dermed at blive 
lettere. Kødprodukter og 
fødevareprodukter, som indeholder 
kødprodukter, bør omfattes af mere 
differentierede regler, hvor der tages 
højde for, hvor dyrene er født, opdrættet 
og slagtet.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår kødprodukter er det ikke hensigtsmæssigt kun at angive et oprindelsessted, 
hvis det afviger fra det sted, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet. Undersøgelser har vist, 
at forbrugerne lægger stor vægt på, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet.



AM\799895DA.doc 21/97 PE431.051v01-00

DA

Ændringsforslag 224
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) I forordning (EF) nr. 1829/2003 er 
der fastsat regler for positiv mærkning af 
fødevarer, der indeholder GMO-afledte 
stoffer, hvorefter det ved mærkningen 
ikke skal nævnes specielt, om der i 
produktet forekommer utilsigtede GMO-
spor, hvilket er tilladt med op til 0,9 %, 
eller ej. Samtidig er der vedtaget nationale 
ikke-identiske lovbestemmelser, som giver 
operatørerne mulighed for at mærke 
produkter, der hidrører fra dyr, når disse 
har fået GMO-frit foder. Det ville være 
hensigtsmæssigt for såvel producent som 
forbruger, at Kommissionen foreslår 
indførelse af en harmoniseret "GMO-
fri"-mærkning, der ville muliggøre en 
fælles EU-udvikling og samtidig et 
kvalificeret valg for de europæiske 
forbrugere via en positiv mærkning af 
GMO-frie produkter.

Or. fr

Begrundelse

Det er logisk, at Kommissionen hurtigt bør foreslå en harmoniseret "GMO-fri"-mærkning af 
fødevarer ikke blot for at fuldstændiggøre de eksisterende bestemmelser om mærkning af og 
sporbarhed, hvad angår produkter, der kan indeholde GMO, men også for at leve op til de 
europæiske forbrugeres voksende efterspørgsel efter GMO-frie produkter og samtidig give 
dem mulighed for at træffe et kvalificeret valg.
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Ændringsforslag 225
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En fødevares næringsdeklaration 
omfatter oplysninger om forekomsten af 
energi og visse næringsstoffer i fødevarer. 
Obligatoriske næringsoplysninger skulle 
kunne fremme de foranstaltninger, der 
træffes med henblik på oplysning af 
offentligheden om ernæringsspørgsmål, og 
understøtte et kvalificeret valg af 
fødevarer.

(32) En fødevares næringsdeklaration 
omfatter oplysninger om forekomsten af 
energi og visse næringsstoffer i fødevarer. 
Obligatoriske næringsoplysninger foran og 
bag på pakningen bør understøttes med
foranstaltninger fra medlemsstaternes side 
såsom en ernæringshandlingsplan som 
del af deres folkesundhedspolitik, der skal 
omfatte specifikke anbefalinger om
oplysning af offentligheden om 
ernæringsspørgsmål, og understøtte et 
kvalificeret valg af fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 226
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I Kommissionens hvidbog om en EU-
strategi om sundhedsproblemer i relation til 
ernæring, overvægt og fedme pegedes der 
på visse næringselementer af betydning for 
folkesundheden. Kravene vedrørende 
obligatoriske næringsoplysninger bør 
derfor tage sådanne elementer i 
betragtning.

(33) I Kommissionens hvidbog om en EU-
strategi om sundhedsproblemer i relation til 
ernæring, overvægt og fedme pegedes der 
på visse næringselementer af betydning for 
folkesundheden. Kravene vedrørende 
obligatoriske næringsoplysninger bør 
derfor være i overensstemmelse med 
henstillingerne i den hvidbog.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, skal alle alkoholholdige drikkevarer omfattes af denne bestemmelse.

Ændringsforslag 228
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Forbrugerne bør være klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. 
Kommissionen og de øvrige relevante 
aktører bør derfor i undtagelsesperioden 
gennemføre undersøgelser for at fastslå, 
hvilke oplysninger der er mest nyttige for 
forbrugerne, og hvorledes disse 
oplysninger mest effektivt kan stilles til 
rådighed.

Or. de

Begrundelse

Spørgsmålet om næringsdeklaration og mærkning af ingredienserne i alkoholholdige 
drikkevarer bør undersøges nærmere. Kommissionen bør forelægge harmoniserede forslag, 
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der gælder for alle alkoholholdige drikkevarer.

Ændringsforslag 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 230
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at undgå unødvendige byrder for 
erhvervslivet bør visse kategorier af 
fødevarer, der er uforarbejdede, eller hvor 
ernæringsoplysninger ikke er afgørende for 
forbrugernes valg, undtages fra kravet om 
obligatorisk næringsdeklaration, 
medmindre sådanne oplysninger kræves i 
henhold til anden fællesskabslovgivning.

(36) For at undgå unødvendige byrder for 
fødevareproducenter og –forhandlere, bør 
visse kategorier af fødevarer, der er 
uforarbejdede, eller hvor 
ernæringsoplysninger ikke er afgørende for 
forbrugernes købsbeslutning, eller hvis 
pakning eller etiket er for lille til at kunne 
indeholde den obligatoriske mærkning,
undtages fra kravet om en obligatorisk 
næringsdeklaration, medmindre sådanne 
oplysninger kræves i henhold til anden 
fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det må ikke ske, at fødevareemballage for fremtiden skal gøres større udelukkende af hensyn 
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til omfattende mærkningsbestemmelser eller standardiserede etiketter.. Det ville medføre 
mere emballageaffald og eventuelt større portioner eller "fupemballage". 

Hvis fødevareinformationen ikke kan trykkes på selve pakningen, bestemmes størrelsen på 
den etikette, der trykkes på produktionsstedet, af trykkeudstyret. Dette udstyr anvendes ofte på 
fleksibel måde til at trykke mange forskellige etiketter af standardstørrelse hver dag. 

Ændringsforslag 231
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne ønsker oplysninger om 
fire vigtige næringsstoffer (fedt, mættede 
fedtsyrer, sukker og salt) og 
energiværdien i det primære synsfelt eller 
"foran på pakken", idet de mener, at disse 
oplysninger er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. Disse begrænsede 
næringsoplysninger bør derfor angives
foran på pakken, og de bør ledsages af en 
mere fyldestgørende obligatorisk 
næringsdeklaration bag på pakningen.

Or. en

Begrundelse

Forskningen viser, at forbrugerne ønsker obligatoriske oplysninger om et begrænset antal 
næringsstoffer foran på pakken, således at de nemmere kan træffe en købsbeslutning. De 
fleste forbrugere ønsker, at disse begrænsede oplysninger ledsages af en mere detaljeret 
obligatorisk næringsdeklaration bag på pakken.
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Ændringsforslag 232
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne ønsker oplysninger om 
fire vigtige næringsstoffer i det primære 
synsfelt eller "foran på pakken", idet de 
mener, at disse oplysninger er nyttige, når 
de skal beslutte, hvad de skal købe. Disse 
begrænsede næringsoplysninger bør 
derfor angives foran på pakken, og de bør 
ledsages af en mere fyldestgørende 
obligatorisk næringsdeklaration bag på 
pakken.

Or. en

Begrundelse

Forskningen viser, at forbrugerne ønsker obligatoriske oplysninger om et begrænset antal 
næringsstoffer foran på pakken, således at de nemmere kan træffe en købsbeslutning. De 
fleste forbrugere ønsker, at disse begrænsede oplysninger ledsages af en mere detaljeret 
obligatorisk næringsdeklaration bag på pakningen.

Ændringsforslag 233
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
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oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at oplysningerne
i det primære synsfelt eller "foran på 
pakken" er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor 
findes i etikettens primære synsfelt. (38)

oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at oplysninger 
om energiindholdet i det primære synsfelt 
eller "foran på pakken" er nyttige, når de 
skal beslutte, hvad de skal købe.
Næringsoplysningerne bør sammen med 
oplysningerne om energiindholdet 
præsenteres i et overskueligt format på 
samme sted på produktemballagen.

Or. de

Begrundelse

Energiindholdet bør altid angives på forsiden. Desuden skal næringsoplysningerne og 
oplysningerne om energiindholdet præsenteres i et overskueligt format.

Ændringsforslag 234
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke 
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår 
og anvender de alternative måder at
udtrykke oplysningerne på. Det bør derfor 
tillades, at der udformes forskellige 
ordninger, og at der fortsat forskes i 
forbrugernes forståelse af oplysningerne i 
forskellige medlemsstater, så 

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide ordninger med 
forklarende symboler, da de kan hjælpe 
dem med hurtigt at træffe kvalificerede 
valg. Tilgængelig dokumentation viser, at 
en forenklet mærkningsordning baseret 
på forskellige farvekoder, der gør det 
lettere og hurtigere at forklare 
næringsoplysninger, er den bedste 
løsning, der også foretrækkes af 
forbrugerne.
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harmoniserede ordninger kan indføres, 
hvis det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Tilgængelig dokumentation viser, at forbrugerne foretrækker, at næringsoplysningerne foran 
på pakken angives ved hjælp af forklarende symboler, nemlig forskellige farvekoder, da de 
kan hjælpe dem med hurtigt og nemt at træffe kvalificerede fødevarevalg.

Ændringsforslag 235
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke 
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår 
og anvender de alternative måder at 
udtrykke oplysningerne på. Det bør derfor 
tillades, at der udformes forskellige 
ordninger, og at der fortsat forskes i 
forbrugernes forståelse af oplysningerne i 
forskellige medlemsstater, så 
harmoniserede ordninger kan indføres, 
hvis det er relevant.

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide ordninger med 
forklarende symboler, da de kan hjælpe 
dem med hurtigt at træffe et sundere valg. 
Tilgængelig dokumentation viser, at en 
forenklet mærkningsordning baseret på 
forskellige farvekoder, der gør det lettere 
og hurtigere at forklare 
næringsoplysninger, er den bedste 
løsning, der også foretrækkes af 
forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler forskning, der har vist, at forbrugerne ønsker begrænsede 
oplysninger foran på pakningen med forklarende symboler. De foretrækker farverne rød, 
ravgul og grøn til angivelse af, om en fødevare har et højt, medium eller lavt indhold af disse 
næringsstoffer. Definitionen af referencemængder for et højt, medium eller lavt indhold bør 
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fastlægges på grundlag af en uafhængig videnskabelig udtalelse fra EFSA.

Yderligere forskningsoplysninger kan ses her: 

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

Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Ændringsforslag 236
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke 
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår 
og anvender de alternative måder at 
udtrykke oplysningerne på. Det bør derfor 
tillades, at der udformes forskellige 
ordninger, og at der fortsat forskes i 
forbrugernes forståelse af oplysningerne i 
forskellige medlemsstater, så
harmoniserede ordninger kan indføres, 
hvis det er relevant.

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide ordninger med 
forklarende symboler, da de kan hjælpe 
dem med at træffe et hurtigt valg. Som 
forbrugerundersøgelser har vist, sætter 
forbrugerne størst pris på et system med 
flere farver for stærkt forarbejdede 
produkter, og det kan de også bedst forstå.
Af hensyn til en sammenligning af 
produkter i forskellige pakninger bør 
næringsdeklarationen derfor fortsat 
obligatorisk udtrykkes pr. 100 g/100ml. 
Såfremt fødevaren er færdigpakket som 
en enkelt portion, bør 
næringsdeklarationen obligatorisk 
udtrykkes pr. portion.

Or. en
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Begrundelse

Ændring af det respektive ændringsforslag fra ordføreren. Der er gennemført 
forbrugerundersøgelser, som viser, at et system med flere farver for stærkt forarbejdede 
produkter gør det nemmest for forbrugeren at træffe et hurtigt og kvalificeret valg.

Ændringsforslag 237
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) For at give mulighed for flere 
måder at præsentere næringsoplysninger 
på, hvilket giver forbrugerne mulighed for 
at vælge sundere alternativer, kan den 
obligatoriske næringsdeklaration
udtrykkes som procentdele af det daglige 
referenceindtag. Dette referenceindtag 
skal være bygget på et solidt 
videnskabeligt grundlag. Til dette formål 
har EFSA udarbejdet en videnskabelig 
udtalelse, som danner grundlag for 
referenceværdierne.

Or. fr

Begrundelse

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).
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Ændringsforslag 238
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a.) Kommissionen bør forelægge et 
forslag om et EU-dækkende forbud mod 
kunstige transfedtsyrer. Indtil et sådant 
forbud træder i kraft, bør mærkning af 
kunstige transfedtsyrer være obligatorisk.

Or. en

Begrundelse

I sin betænkning om hvidbogen om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og 
fedme anmodede Europa-Parlamentet om et EU-dækkende forbud mod kunstige 
transfedtsyrer. Da kunstige transfedtsyrer er sundhedsskadelige og kan undgås, bør der 
indføres et EU-dækkende forbud for at beskytte forbrugerne. Mærkning af kunstige 
transfedtsyrer bør være obligatorisk, indtil et sådant forbud træder i kraft.

Ændringsforslag 239
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) En deklaration i det primære synsfelt 
om mængderne af næringselementer og 
sammenlignelige indikatorer i en let 
genkendelig form med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

(39) En næringsdeklaration i det primære 
synsfelt om mængderne af 
næringselementer og sammenlignelige 
indikatorer i en let genkendelig og 
forståelig form med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger. For at sikre 
næringsoplysningernes læsbarhed bør det 
primære synsfelt referere til den øverste 
højre del af pakningens forside.
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Or. en

Ændringsforslag 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. 
Sådanne oplysninger bør derfor altid 
gives til forbrugeren.

(41) Medlemsstaterne bør fortsat ud fra de 
lokale praktiske forhold og 
omstændigheder have ret til at bestemme, 
hvornår og hvordan der fastsættes regler 
med hensyn til oplysninger om allergener i 
forbindelse med ikke-færdigpakkede 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er bedre i stand til at tage sig af spørgsmålet om ikke-færdigpakkede
fødevarer end EU-institutionerne, via den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 241
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed 
for at fastsætte bestemmelser vedrørende 

udgår
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oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. 
Sådanne oplysninger bør derfor altid 
gives til forbrugeren.

Or. es

Begrundelse

Ikke-færdigpakkede fødevarer bør ikke henhøre under denne forordning.

Ændringsforslag 242
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren.

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om energiindhold og
potentielle allergener for meget vigtige. 
Der findes dokumentation, der tyder på, at 
de fleste hændelser som følge af 
fødevareallergi kan spores tilbage til ikke-
færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren.

Or. de
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Begrundelse

Også i forbindelse med ikke-færdigpakkede produkter er oplysninger om energiindhold og 
ingredienser og bestanddele med allergene virkninger af meget stor betydning for 
forbrugerne.

Ændringsforslag 243
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren.

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer og fødevarer, der leveres til 
storkøkkener. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Sådanne oplysninger bør 
derfor altid kunne gives til forbrugeren.

Or. it

Begrundelse

Klarere og mere præcis formulering af teksten.

Ændringsforslag 244
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren.

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren. Ved ikke-færdigpakkede 
fødevarer forstås alle fødevarer, der 
udbydes til slutforbrugere uemballerede, 
eller som emballeres direkte til 
slutforbrugeren.

Or. sv

Ændringsforslag 245
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at sikre, at mere detaljerede krav 
til fødevareinformation udformes og 
fastsættes ved en dialektisk proces og med 
udgangspunkt i bedste praksis bør der være 
fleksible mekanismer på fællesskabsplan 
og på nationalt plan, der bygger på en åben 
og gennemsigtig offentlig høringsproces og 
vedvarende samspil mellem en bred vifte 
af repræsentative aktører. Sådanne 
mekanismer kan udmønte sig i udformning 
af nationale ikke-bindende ordninger på 
grundlag af grundig forbrugerforskning og 
bred høring af aktørerne. Der bør være 
mekanismer, der gør, at forbrugerne er i 
stand til at identificere fødevarer, der er 
mærket i overensstemmelse med den 

(45) For at sikre, at mere detaljerede krav 
til fødevareinformation udformes og 
fastsættes ved en dialektisk proces og med 
udgangspunkt i bedste praksis bør der være 
fleksible mekanismer på fællesskabsplan 
og på nationalt plan, der bygger på en åben 
og gennemsigtig offentlig høringsproces og 
vedvarende samspil mellem en bred vifte 
af repræsentative aktører. Sådanne 
mekanismer kan udmønte sig i udformning 
af nationale ordninger på grundlag af 
grundig forbrugerforskning og bred høring 
af aktørerne. Der bør være 
sundhedsfremmende mekanismer under 
ledelse af medlemsstaterne, således at 
forbrugerne vil være i stand til at 



PE431.051v01-00 36/97 AM\799895DA.doc

DA

nationale ordning, f.eks. med et 
identifikationsnummer eller et symbol.

identificere fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med den nationale 
ordning

Or. en

Ændringsforslag 246
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Grafiske former eller symboler bør 
kunne anvendes ved præsentationen af 
næringsdeklarationen efter et nationalt 
system for ikke-bindende regler, hvis disse 
ikke vildleder forbrugerne, og det er 
påvist, at gennemsnitsforbrugere kan 
forstå præsentationsformen.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne får mulighed for fortsat at anvende produktinformation 
(f.eks. symboler som den svenske mærkningsordning med Nøglehullet), der har vist sig at 
fungere godt ud fra et forbrugersynspunkt.

Ændringsforslag 247
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Denne forordning har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
forbrugerne i relation til 
fødevareinformation, idet der tages hensyn 
til forskellene i forbrugernes opfattelse og 
deres informationsbehov, samtidig med at 
det sikres, at det indre marked fungerer 

1. Denne forordning tager sigte på at sikre 
et højt niveau for beskyttelsen af 
forbrugerne i relation til 
fødevareinformation, idet der tages hensyn 
til forskellene i forbrugernes opfattelse og 
deres informationsbehov, samtidig med at 
det sikres, at det indre marked fungerer 
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gnidningsfrit. gnidningsfrit.

Or. sv

Ændringsforslag 248
János Áder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Fødevarer fra tredjelande må ikke 
markedsføres i EU, så længe de ikke 
opfylder bestemmelserne i denne 
forordning.

Or. hu

Begrundelse

Det er i forbrugernes interesse at sikre, at også fødevarer fra tredjelande opfylder 
mærkningskravene.

Ændringsforslag 249
Glenis Willmott

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på fødevarer, der ikke 
fremstillet som led i en erhvervsmæssig 
virksomhed, idet begrebet erhvervsmæssig 
virksomhed indebærer en vis kontinuitet i 
aktiviteterne og en vis grad af 
organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i 
forbindelse med f.eks. 
velgørenhedsbasarer eller byfester og 
lokale møder hører ikke under denne 
forordnings anvendelsesområde.
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Or. en

Begrundelse

Forslaget skal afspejle den tankegang, der kommer til udtryk i betragtning 15, hvor 
velgørenhed og engangsbegivenheder (skoler og lign.) er undtaget fra dette forslags 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 250
Esther de Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
fødevarer, der udbydes til den endelige 
forbruger uden at være færdigpakkede, og 
som, hvis de overhovedet pakkes, først 
pakkes på tidspunktet for salget til den 
endelige forbruger, og fødevarer og ferske 
varer, der færdigpakkes på salgsdagen 
med henblik på øjeblikkeligt salg,

Or. en

Begrundelse

Begrænsning til pakning på salgsstedet er ikke klart nok. I håndværksvirksomheder med flere 
salgssteder vil produkterne ofte blive pakket på deres centrale produktionssteder på 
salgsdagen, inden de distribueres til deres salgssteder. I Nederlandene gik myndighederne 
f.eks. ind på at ligestille ”dagsfrisk” med ”ikke-færdigpakket”. 

Ændringsforslag 251
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
fødevarer, der udbydes til den endelige 
forbruger uden at være færdigpakkede, og 
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som slet ikke eller først pakkes på 
tidspunktet for leveringen til den endelige 
forbruger, samt fødevarer og ferske varer, 
der færdigpakkes på leveringsstedet 
umiddelbart før leveringen,

Or. de

Begrundelse

I forretninger og storkøkkener færdigpakkes fødevarer også af hygiejnemæssige grunde, og 
leveringen til slutforbrugerne sker i reglen i nærvær af personale, der kan give oplysninger. I 
forbindelse med fødevarer, der emballeres individuelt, er det umuligt at angive de samme 
oplysninger som dem, der er obligatoriske for færdigpakkede fødevarer, idet vareudbuddet 
varierer, og fødevarernes sammensætning hele tiden ændrer sig. Det er uden betydning, om 
fødevarerne sælges eller leveres gratis.

Ændringsforslag 252
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": alle 
fødevarer, der udbydes til den endelige 
forbruger uden at være færdigpakkede, 
eller som pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på direkte 
salg,

Or. en

Ændringsforslag 253
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": alle 
fødevarer, der udbydes til den endelige 
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forbruger uden at være færdigpakkede, 
eller som pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på direkte 
salg,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at definitionen på ikke-færdigpakkede fødevarer indbefatter fødevarer, der 
færdigpakkes på salgsstedet til direkte salg, og fødevarer, der pakkes på anmodning af 
forbrugeren, eftersom der ikke er nogen forskel fra ikke-færdigpakkede fødevarer. Den 
foreslåede ordlyd er taget fra artikel 41, stk. 1, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 254
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) "oprindelsessted": sted, som det oplyses 
en fødevare kommer fra i 
overensstemmelse med definitionerne i 
artikel 23-26 i Rådets forordning (EØF) nr. 
2913/92,

Or. it

Ændringsforslag 255
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "herkomststed": sted, som ikke er 
oprindelsesstedet, jf. litra g), og hvorfra 
den vigtigste landbrugsråvare, der er 
anvendt i færdigvaren, kommer, 
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Or. it

Begrundelse

For at give forbrugeren korrekte oplysninger, må der sondres mellem herkomststed og 
oprindelsesland (definition af dette begreb i den fælles toldkodeks). Forbrugerne forveksler 
ofte angivelsen af det sted, hvor fødevaren er produceret, med det sted, hvor den 
landbrugsråvare, der blev anvendt under forarbejdningsprocessen, er dyrket eller hidrører 
fra. Der må gives klare og adskilte definitioner for oprindelsesstedet og herkomststedet, 
således at forbrugeren kan træffe et kvalificeret valg.

Ændringsforslag 256
Åsa Westlund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "oprindelsesland": oprindelsessted 
for den vigtigste landbrugsråvare, der er 
anvendt ved fremstillingen af produktet,

Or. sv

Begrundelse

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

Ændringsforslag 257
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "forarbejdning": proces, gennem 
hvilken en færdigvare fremstilles af en 
eller flere landbrugsråvarer,

Or. it
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Ændringsforslag 258
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "sidste anvendelsesdato for en 
fødevare": den dato, til og med hvilken en 
fødevare skal anvendes. Efter denne dato 
må fødevaren ikke længere som sådan 
sælges til forbrugerne eller forarbejdes 
yderligere,

Or. de

Begrundelse

Det er positivt, at ordføreren, Renate Sommer, har indført en ny definition: "sidste 
anvendelsesdato". Definitionen bør dog udvides: Forbuddet mod levering til forbrugerne bør 
udvides med et forbud mod yderligere forarbejdning. Efter sidste anvendelsesdato kan en 
fødevare ikke længere på en forsvarlig måde anvendes som sådan. Med et forbud mod 
yderligere forarbejdning sætter man også en stopper for handlen med "for gammelt kød". 

Ændringsforslag 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "fremstillingsdato": den dato, hvor 
fødevaren blev til det beskrevne produkt.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre forbrugeroplysningen bør der indføjes en definition af fremstillingsdato. Den 
foreslåede definition er identisk med definitionen i Codex Stan 1-1985.
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Ændringsforslag 260
Struan Stevenson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) “forarbejdning": en proces, hvorved 
en (eller flere) landbrugsråvarer 
omdannes til et færdigt produkt.

Or. en

Begrundelse

Denne definition er nødvendig af hensyn til henvisningen til forarbejdede fødevarer i den 
ændrede artikel 9.

Ændringsforslag 261
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) ”fødevareimitat”: en fødevare, som 
giver udseende af at være en anden 
fødevare, og hvor en normalt anvendt 
bestanddel helt eller delvis er erstattet med 
en anden,

Or. de

Begrundelse

Forbrugerne vildledes ved, at der i stigende omfang anvendes fødevareimitater, hvor visse 
bestanddele er erstattet med billigere erstatningsstoffer.
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Ændringsforslag 262
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fødevares oprindelse henviser i denne 
forordning til en fødevares oprindelse som 
fastsat i overensstemmelse med artikel 23-
26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92.

3. En fødevares oprindelse henviser i denne 
forordning til en fødevares oprindelse som 
fastsat i overensstemmelse med artikel 23-
26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92. 
For så vidt angår medlemsstater, skal 
betegnelsen ”oprindelsesland” altid 
henvise til den respektive medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med definition af oprindelseslandet henvises der i stk. 3 i Kommissionens forslag 
til EF-toldkodeksen. Ifølge toldkodeksen kan oprindelsen imidlertid enten være ”EU” eller en 
medlemsstat. Det er derfor vigtigt at gøre det klart, at for så vidt angår fødevarer, der 
stammer fra EU, henviser betegnelsen ”oprindelsesland” altid til medlemsstaten og ikke til 
EU som helhed.

Ændringsforslag 263
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 I forbindelse med kødprodukter og 
fødevareprodukter, som indeholder 
kødprodukter, defineres oprindelseslandet 
som det land, hvor dyret blev født, 
opdrættet i størstedelen af dets levetid, og 
slagtet. Hvis disse steder er forskellige, 
angives alle tre steder, når der henvises til 
"oprindelsesland".

Or. en
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Begrundelse

For så vidt angår kødprodukter er det ikke hensigtsmæssigt kun at angive ét oprindelsessted, 
hvis dyrene er født, opdrættet og slagtet forskellige steder. Undersøgelser har vist, at 
forbrugerne lægger stor vægt på oplysninger om, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet.

Ændringsforslag 264
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Fødevareinformation har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og interesser ved at 
give de endelige forbrugere grundlag for at 
træffe kvalificerede valg og anvende 
fødevarer på sikker vis, navnlig ud fra 
sundhedsmæssige, økonomiske, 
miljømæssige, sociale og etiske 
betragtninger.

(1) Fødevareinformation og denne 
forordning har til formål at sikre et højt 
niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og interesser ved at give de 
endelige forbrugere grundlag for at træffe 
kvalificerede valg og anvende fødevarer på 
sikker vis, navnlig ud fra 
sundhedsmæssige, økonomiske, 
miljømæssige, sociale og etiske 
betragtninger.

Or. sv

Begrundelse

I henhold til artikel 3, stk. 2, er formålet med lovgivningen at opnå fri bevægelighed i 
Fællesskabet for fødevarer. Et andet formål med lovgivningen bør derudover være at sikre et 
højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sundhed. 

Ændringsforslag 265
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, tages der hensyn til 
behovet for en overgangsordning efter de 

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

nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet 
markedsført inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt. Nye 
bestemmelser om mærkning af fødevarer 
indføres fra en fælles anvendelsesdato, 
som Kommissionen fastlægger efter 
høring af medlemsstaterne og 
repræsentanter for interessenter.

Or. de

Begrundelse

Hvis nye mærkningsbestemmelser indføres på forskellige tidspunkter, vil det trods de fastsatte 
overgangsperioder i væsentlig grad påvirke omkostningerne til udvikling af nye etiketter og 
forbruget af varer, emballager og etiketter, der findes på lager. Princippet om en fælles 
begyndelsesdato for indførelse af nye mærkningsbestemmelser bør derfor genindføres 
(således som Kommissionen oprindelig har foreslået).

Ændringsforslag 266
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

For at sikre at det indre marked fungerer gnidningsfrit og for at begrænse mængden af 
emballageaffald er det normalt at fastsætte en overgangsperiode, når der er indført nye 
mærkningskrav, 

Ændringsforslag 267
Andres Perello Rodriguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) holdbarhed, opbevaring og sikker 
anvendelse,

ii) holdbarhed, opbevaring, i givet fald 
regler for opbevaring af produkter efter 
åbning og sikker anvendelse,

Or. es

Begrundelse

Nu om stunder sker det ofte, at holdbarhed efter åbning ikke er angivet på fødevarer, og ofte 
er der heller ingen oplysninger om, at de f.eks. skal opbevares ved en bestemt temperatur. Af 
hensyn til forbrugersikkerheden bør disse oplysninger dog angives.

Ændringsforslag 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til de potentielle udgifter og 
fordele for aktører (herunder forbrugere, 
producenter og andre) ved at give 
bestemte oplysninger, som de tillægger stor 
værdi, eller til almindeligt anerkendte 
fordele, der giver forbrugerne mulighed 
for at træffe kvalificerede valg.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 269
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ved over for forbrugeren gennem 
betegnelsen eller billeder at foregive et 
bestemt produkt eller en bestemt 
bestanddel, selv om det i virkeligheden 
drejer sig om en imiteret fødevare eller 
erstatning for en bestanddel, der normalt 
anvendes til et produkt. I sådanne tilfælde 
skal produktet på emballagens forside 
kendetegnes med tilføjelsen "imitation 
fremstillet med (betegnelse for 
erstatningen) i stedet for (betegnelse for 
den bestanddel, der erstattes)"

Or. de

Ændringsforslag 270
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ved at indeholde billeder, som kan 
vildlede forbrugerne med hensyn til 
fødevarens herkomst eller oprindelsen af 
de ingredienser, den indeholder

Or. en
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Begrundelse

En mindre ændring af det respektive ændringsforslag fra ordføreren. Billeder og grafiske 
fremstillinger må ikke bruges til bevidst at vildlede forbrugerne med hensyn til et produkts 
egentlige oprindelse.

Ændringsforslag 271
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ved at indeholde billeder, som 
vildleder forbrugerne med hensyn til 
fødevarens herkomst, beskaffenhed eller 
sammensætning

Or. de

Begrundelse

Ikke blot oprindelsen, men også sammensætningen og beskaffenheden bør fremhæves. 
Bestemmelsen sikrer klarere og mere virkelighedstro illustrationer på fødevarer. Det er 
vildledende, hvis man har et billede af vaniljestænger på en yoghurt med vaniljearomaer.

Ændringsforslag 272
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved udtrykkeligt at reklamere med en 
mærkbar reduktion af sukker- og/eller 
fedtindholdet, hvis ikke samtidig 
energiindholdet (kilojoule eller 
kilokalorier) er reduceret tilsvarende, 
bortset fra de tilfælde, hvor reduktionen 
af sukker- eller fedtindholdet forbedrer 
produktets indvirkning på sundheden.

Or. de
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Begrundelse

Gennemsnitsforbrugeren går ud fra, at en fødevare, hvor der reklameres med en reduktion af 
sukker- eller fedtindholdet, også har et reduceret energiindhold. Det er imidlertid ikke altid 
tilfældet, når sukker eller fedt er blevet erstattet med andre bestanddele. Der bør fortsat være 
mulighed for at foretage produktændringer, der er positive for sundheden som f.eks. 
erstatning af mættede fedtsyrer med flerumættede fedtsyrer, selv om energiindholdet forbliver 
uændret.

Ændringsforslag 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved at give indtryk af, at den 
pågældende fødevares smag er baseret på 
naturlige ingredienser, når den primært 
skyldes tilsætning af aromaer. 

Or. en

Begrundelse

Hvis det f.eks. påstås, at et produkt indeholder "vanilje", eller det viser et billede af vanilje, 
skal smagen komme fra rigtig vanilje. Det samme gælder f.eks. for frugt.

Ændringsforslag 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) for fødevarer, der indeholder frugt: 

i) ved at vise uforholdsmæssigt store 
billeder af frugter, som ikke er de 
dominerende frugter i fødevaren. De(n) 
dominerende frugt(er) skal være den/dem, 
der dominerer på billedet 
ii) ved at anvende en frugts navn i navnet 
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på fødevaren, når denne frugt ikke 
forekommer i de mængder, som 
forbrugerne med rimelighed kan forvente.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne kan nemt vildledes, når en juice er forsynet med et stort billede af jordbær, men 
den vigtigste frugt faktisk er æble.

Ændringsforslag 275
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) for mælk: ved at betegne mælk som 
”frisk”, når dens sidste anvendelsesdato 
er mere end syv dage efter den dato, hvor 
mælkepakningen fyldes

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket erstatter langtidsholdbar mælk i stigende grad frisk mælk på hylderne. Denne 
mælk er blevet pasteuriseret ligesom ”normal” mælk, men ved en højere temperatur, og den 
er mikrofiltreret. Den kan holde sig i op til 21 dage, hvis pakningen ikke åbnes. Denne mælk 
sælges imidlertid som ”frisk”, hvilket er vildledende for forbrugerne. Nogle medlemsstater 
har derfor allerede indført bestemmelser om en maksimal sidste anvendelsesdato for mælk, 
der betegnes som ”frisk”.

Ændringsforslag 276
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) betragtes en udtrykkelig anprisning af 
et betydeligt lavere indhold af sukker-



PE431.051v01-00 52/97 AM\799895DA.doc

DA

og/eller fedt som en angivelse, der kan 
vildlede forbrugeren, hvis den ikke 
modsvares af et tilsvarende lavere 
energiindhold i fødevaren (angivet i 
kilojoule eller kilokalorier).

Or. ro

Begrundelse

Når en bestemt fødevare A har et indhold af fedt og/eller sukker, der ligger under den ved lov 
foreskrevne norm, der kræves for, at fødevaren kan opføres i kategorien af produkter med et 
"lavt sukker- eller fedtindhold", og den samtidig indeholder andre ingredienser, der øger dens 
kalorieindhold (f.eks. kulhydrater som stivelse eller tilsætningsstoffer i form af modificeret 
stivelse), og når der på markedet findes en sammenlignelig fødevare B, så kan fabrikanten af 
det første produkt til markedsføringsformål klassificere det som "diætprodukt" på trods af, at 
den pågældende fødevare ikke har et lavt kalorieindhold.

Ændringsforslag 277
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevareinformation skal være korrekt, 
klar og letforståelig for forbrugeren.

2. Fødevareinformation skal være korrekt, 
klar og letforståelig for forbrugeren. Den i 
artikel 49, stk. 1, omhandlede komité kan 
udarbejde en ikke-udtømmende liste over 
de anprisninger og oplysninger, hvis 
anvendelse i henhold til stk. 1 altid skal 
være forbudt eller begrænset.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at bevare eksisterende bestemmelser i EU's 
fødevarelovgivning om, at medlemsstaterne skal handle i fællesskab, hvis det er nødvendigt at 
indføre restriktioner for brugen af bestemte anprisninger og oplysninger på etiketter. I 
mangel af sådanne bestemmelser kunne de enkelte lande selv lovgive, og der ville være større 
mulighed for, at der var forskellige definitioner i medlemsstaterne, som skaber 
handelsbarrierer i det indre marked. 
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Ændringsforslag 278
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fødevareinformation skal være korrekt, 
klar og letforståelig for forbrugeren.

(2) Fødevareinformation skal være korrekt, 
klar, letlæselig og letforståelig for 
forbrugeren.

Or. sv

Ændringsforslag 279
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer, 
at de krav i 
fødevareinformationslovgivningen, der er 
relevante for deres aktiviteter, er opfyldt i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, og kontrollerer, at de pågældende 
krav overholdes, jf. dog stk. 3 og 4.

1. Den person, der er ansvarlig for 
fødevareinformationen, sikrer, at de 
omhandlede oplysninger foreligger og er 
indholdsmæssigt korrekte.

Or. de

Begrundelse

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".
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Ændringsforslag 280
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed og forbrugernes 
muligheder for at træffe et informeret 
valg.

Or. enen

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 281
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
første gang markedsfører en fødevare 
bestemt til levering til den endelige 
forbruger eller storkøkkener, sikrer, at der 
foreligger fødeinformation, og at den er 
korrekt, i overensstemmelse med den 
gældende 
fødevareinformationslovgivning.

3. I den udstrækning, hvor de aktiviteter, 
der udøves af ledere af 
fødevarevirksomheder, vedrører 
fødevareinformationen i den virksomhed, 
som er under deres ledelse, sikrer disse, at 
de meddelte oplysninger opfylder 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. de
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Ændringsforslag 282
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, skal - inden for 
deres respektive aktivitetsområder - udvise 
fornøden omhu for at sikre, at den 
krævede fødevareinformation er angivet 
ifølge reglerne, især ved ikke at levere 
fødevarer, som de på grundlag af de 
oplysninger, de har i deres egenskab af 
fagfolk, ved eller burde have vidst ikke 
opfylder disse krav.

4. Såfremt ledere af 
fødevarevirksomheder, der har ansvar for 
detailhandels- eller distributionsaktiviteter, 
som ikke påvirker fødevareinformationen, 
får kendskab til, at en fødevare ikke er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser, reagerer de straks og i 
passende omfang herpå.

Or. de

Begrundelse

Denne forordning bør sikre en klar og forholdsmæssig ansvarsfordeling, der svarer til 
opgaverne for enhver leder af en fødevarevirksomhed inden for leverandør- og 
forsyningskæden. Dette indebærer, at de økonomiske aktører bør være ansvarlige for, at de 
retsforskrifter, der vedrører deres sfære inden for forsyningskæden for fødevarer, efterleves.

Ændringsforslag 283
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, skal - inden for 
deres respektive aktivitetsområder - udvise
fornøden omhu for at sikre, at den 
krævede fødevareinformation er angivet 
ifølge reglerne, især ved ikke at levere 
fødevarer, som de på grundlag af de 

4. Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, bidrager - inden 
for deres respektive aktivitetsområder -
med fornøden omhu til, at bestemmelserne 
om fødevareinformation overholdes, især 
ved ikke at levere fødevarer, som de på 
grundlag af deres viden og i deres 
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oplysninger, de har i deres egenskab af 
fagfolk, ved eller burde have vidst ikke 
opfylder disse krav.

egenskab af sagkyndige leverandører ved 
eller burde have vidst ikke opfylder disse 
bestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 284
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De i litra d) og i) krævede oplysninger er nødvendige for at give den fødevirksomhedsleder, 
der leverer fødevaren til den endelige forbruger, mulighed for at give obligatorisk 
fødevareinformation, jf. artikel 9, stk. 1, til den endelige forbruger.

Ændringsforslag 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 

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

den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren til efterfølgende salg eller 
yderligere forarbejdning, således at der 
kan gives obligatorisk 
fødevareinformation, jf. artikel 9, stk. 1, til 
den endelige forbruger.

Or. en

Begrundelse

Tilvejebringelsen af alle de i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysninger er af afgørende 
betydning med henblik på at give den virksomhed, der modtager fødevaren, mulighed for at 
håndtere (lagre osv.) fødevaren og videregive informationen til forbrugeren. Denne 
bestemmelse er desuden en forudsætning for opfyldelse af krav om sporbarhed.

Ændringsforslag 286
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

Den endelige forbrugers ret til information bør styrkes. 
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Ændringsforslag 287
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af litra d) betyder, at virksomhederne vil være forpligtede til at give den 
virksomhed, som modtager fødevaren, oplysninger om mængden af visse ingredienser eller 
ingredienskategorier. Medtagelsen af litra i) betyder, at virksomhederne vil være forpligtede 
til at give oplysninger om visse ingrediensers eller ingredienskategoriers oprindelse. De i 
litra d) og i) krævede oplysninger er nødvendige for at give den virksomhed, der leverer 
fødevaren til den endelige forbruger, mulighed for at give obligatorisk fødevareinformation, 
jf. artikel 9, stk. 1, til den endelige forbruger.

Ændringsforslag 288
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I henhold til bestemmelserne i artikel, 
14, stk. 6, sørger ledere af 
fødevarevirksomheder for, at de 
virksomheder, som er under deres ledelse, 
ikke distribuerer produkter, der ikke er 
behørigt mærket, eller som har ulæselige 
etiketter.

Or. es
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Begrundelse

Det må fastlægges, hvem der er ansvarlig for, at der ikke sælges varepartier med trykfejl på 
etiketterne eller ulæselige angivelser, som gør det det vanskeligt for eller forhindrer 
forbrugerne i at få oplysningerne.

Ændringsforslag 289
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ledere af fødevarevirksomheder sikrer 
i følgende tilfælde i den virksomhed, som 
er under deres ledelse, at de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, er anført på den 
yderste emballage, i hvilken fødevaren 
præsenteres ved markedsføringen, eller i 
handelsdokumenterne for fødevarerne, når 
disse dokumenter med sikkerhed enten 
ledsager den pågældende fødevare eller er 
blevet fremsendt før leveringen eller 
samtidig med denne:

6. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
følgende tilfælde i den virksomhed, som er 
under deres ledelse, at de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, er anført på den 
yderste emballage, i hvilken fødevaren 
præsenteres ved markedsføringen, eller i 
handelsdokumenterne for fødevarerne, når 
disse dokumenter med sikkerhed enten 
ledsager den pågældende fødevare eller er 
blevet fremsendt før leveringen eller 
samtidig med denne, og at oplysningerne 
når frem til den endelige forbruger:

Or. sv

Begrundelse

Den endelige forbrugers ret til information bør styrkes.

Ændringsforslag 290
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f) og 
h), ligeledes er anført på den yderste 

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), e), f), 
g) og h), ligeledes er anført på den yderste 
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emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Or. en

Begrundelse

Nettomængden er også en vigtig oplysning, som bør angives på pakningen, samt oplysninger 
om særlige opbevaringsbetingelser eller særlige forhold vedrørende brugen. 

Ændringsforslag 291
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fødevarens betegnelse, a) fødevarens betegnelse og/eller 
salgsbetegnelse,

Or. it

Ændringsforslag 292
Esther de Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
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food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Ændringsforslag 293
Andres Perello Rodriguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) særlige opbevarings- og 
anvendelsesforskrifter,

g) særlige opbevarings- og 
anvendelsesforskrifter, herunder regler for 
opbevaring af produkter efter åbning,

Or. es

Begrundelse

Nu om stunder sker det ofte, at holdbarhed efter åbning ikke er angivet på fødevarer, og ofte 
er der heller ingen oplysninger om, at de f.eks. skal opbevares ved en bestemt temperatur. Af 
hensyn til forbrugersikkerheden bør disse oplysninger dog angives.

Ændringsforslag 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) fremstillingsdatoen,

Or. en

Begrundelse

For at opfylde forordningens formål om at sikre, at forbrugerne modtager relevante 
oplysninger om de fødevarer, de indtager, så de kan træffe informerede valg, er det 
afgørende, at forbrugerne får oplyst fremstillingsdatoen.

Ændringsforslag 295
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Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 9 - stk. 1 - litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) navn eller firmanavn eller et varemærke
og adresse på fabrikanten, 
emballeringsvirksomheden og, for 
produkter fra tredjelande, på en 
forhandler, der er etableret inden for 
Fællesskabet,

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre et krav om, at den reelle fabrikant af en fødevare skal angives, dels 
for at sikre en korrekt information til forbrugeren og dels for at fremme fødevareindustriens 
konkurrenceevne. Manglen på et sådant krav har med årene ført til en udbredelse fænomenet 
private mærker, der skader virksomhedernes rentabilitet og dermed eksistensen af 
virksomhederne i den agroindustrielle sektor.

Ændringsforslag 296
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) navn eller firmanavn og adresse på 
fabrikanten, emballeringsvirksomheden og 
i givet fald på den forhandler, der er 
etableret inden for Fællesskabet,

Or. en

Begrundelse

Navnet på fabrikanten og emballeringsvirksomheden er vigtige oplysninger for forbrugerne, 
navnlig hvis produktet sælgers under et supermarkeds eget mærke.
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Ændringsforslag 297
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 9 - stk. 1 - litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) navn eller firmanavn eller et varemærke
og adresse på fabrikanten, 
emballeringsvirksomheden og, for 
produkter fra tredjelande, på en 
forhandler, der er etableret inden for 
Fællesskabet,

Or. it

Begrundelse

I forbindelse med produkter, der importeres fra tredjelande, er det vigtigt at angive 
importøren.

Ændringsforslag 298
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; oprindelsesland eller 
herkomststed for fødevarer, der består af 
en enkelt ingrediens, og for den 
væsentlige ingrediens,

Or. en
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Begrundelse

Et stigende antal forbrugere ønsker at kende fødevarernes oprindelse, og derfor bør der 
stilles krav om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fødevarer, som består af en 
enkelt ingrediens, herunder f.eks. lam, svin, ged, fjerkræ, mejeriprodukter og nødder. 
Angivelse af fødevarens oprindelsesland eller herkomststed bør gælde for fødevaren i alle 
dens variationer, hvad enten den er fersk, frossen, konserveret eller på anden vis minimalt 
forarbejdet.

Ændringsforslag 299
Françoise Grossetête og Catherine Souille

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oplysninger om oprindelsessted i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelse eller herkomst,

Or. fr

Begrundelse

En tilføjelse af yderligere bestemmelser om produkternes oprindelse er ikke relevant, eftersom 
dette ville medføre yderligere omkostninger og store vanskeligheder med forsyningen i 
forhold til de disponible råvarer.
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Ændringsforslag 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oprindelsesland eller herkomststed, jf. 
dog artikel 35, stk. 3 og 4, og de 
bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. de

Begrundelse

Et produkts oprindelsessted eller vigtigste ingredienser bør altid angives.

Ændringsforslag 301
Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 

i) oprindelsesland eller herkomststed 
angives for følgende produkter:
a) kød
b) fjerkræ
c) mejeriprodukter
d) frisk frugt og friske grøntsager
og for kød og fjerkræ, når det anvendes 
som ingrediens i forarbejdede fødevarer.
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i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.
For kød og fjerkræ kan det angivne 
oprindelsesland eller herkomststed kun 
være ét sted, hvis dyrene er blevet født, 
opdrættet og slagtet i et og samme land 
eller på et og samme sted. I andre tilfælde 
skal der oplyses om hvert af de forskellige 
steder, hvor dyrene er født, opdrættet og 
slagtet.
For alle andre fødevarer, medmindre de 
er underlagt specifikke lovbestemmelser, 
angives oprindelsesland eller herkomststed 
i de tilfælde, hvor undladelse af at give 
denne oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ret til information, som bør omfatte oplysninger om, hvor de fødevarer, de 
køber, kommer fra. Der er en betydelig interesse hos forbrugerne for fødevarernes oprindelse, 
og det er derfor nødvendigt at udvide kravene om obligatorisk mærkning.
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Ændringsforslag 302
Glenis Willmott

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oprindelsesland eller herkomststed 
angives for følgende produkter:
- kød
- fjerkræ
- mejeriprodukter
- frisk frugt og friske grøntsager
og for kød og fjerkræ, når det anvendes 
som ingrediens i forarbejdede fødevarer.

Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.
For kød og fjerkræ kan det angivne 
oprindelsesland eller herkomststed kun 
være ét sted, hvis dyrene er blevet født, 
opdrættet og slagtet i et og samme land 
eller på et og samme sted. I andre tilfælde 
skal der oplyses om hvert af de forskellige 
steder, hvor dyrene er født, opdrættet og 
slagtet.
For alle andre fødevarer, medmindre de 
er underlagt specifikke lovbestemmelser, 
angives oprindelsesland eller herkomststed 
i de tilfælde, hvor undladelse af at give 
denne oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 
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i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ret til information, som bør omfatte oplysninger om, hvor de fødevarer, de 
køber, kommer fra. Der er en betydelig interesse hos forbrugerne for fødevarernes oprindelse, 
og det er derfor nødvendigt at udvide kravene om obligatorisk mærkning.

Ændringsforslag 303
Struan Stevenson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oprindelsesland eller herkomststed for al 
uforarbejdet kød, fisk, frugt og 
grøntsager, og, for forarbejdet kød, fisk og 
mejeriprodukter, det oprindelsesland eller 
herkomststed, hvor den primære 
landbrugsråvare, der er anvendt, er blevet 
produceret. Oplysningerne angives i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 og 
4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. en

Begrundelse

Af gennemskuelighedshensyn og for at undgå at vildlede forbrugerne bør mærkningen vise 
oprindelseslandet for de dyr, der anvendes til fremstilling af fødevarer, således at forbrugerne 
kan træffe et kvalificeret valg. Lignende kriterier bør gælde for forarbejdet fisk såsom røget 
laks eller kaviar på dåse, for at undgå at forbrugerne gør sig falske forestillinger om 
produktets oprindelse. Dette ændringsforslag inddrager også EU’s eksisterende 
fødevarelovgivning vedrørende frisk fisk, frugt og grøntsager i den foreliggende forordning. 
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Ændringsforslag 304
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oprindelsesland for uforarbejdede 
landbrugsprodukter og, for forarbejdede 
fødevarer, herkomststed for den vigtigste 
landbrugsråvare, der er anvendt i 
forarbejdningsprocessen; Oplysningerne 
angives i overensstemmelse med artikel 35, 
stk. 3, 4, og 5,

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden må forbrugerne oplyses om fødevarens herkomst. 
Forbrugeren har ret til at vide, hvorfra det, han eller hun anvender, stammer, for at kunne 
træffe et uafhængigt og kvalificeret valg, og da de steder, hvor de forskellige faser af 
produktionen har fundet sted, kan være forskellige for forarbejdede produkters vedkommende, 
bør angivelsernes sporbarhed sikres.

Ændringsforslag 305
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 

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

Or. de

Begrundelse

Tilføjelserne til den bestemmelse, der gælder i øjeblikket, støttes ikke. De vil medføre 
yderligere komplikationer og omkostninger, da råvarers oprindelse i praksis varierer alt efter 
tilgængelighed. De yderligere omkostninger vil blive væltet over på forbrugerne. Da 
oprindelsen skal angives i alle tilfælde uden undtagelse, eftersom forbrugerne ellers ville 
blive vildledt, medfører dette således ingen yderligere fordele for forbrugerne. På dette sted 
opfylder forslaget ikke målsætningen om forenkling af lovgivningen.

Ændringsforslag 306
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 307
Åsa Westlund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oprindelsesland for uforarbejdede 
landbrugsprodukter og, for forarbejdede 
produkter, dyrknings- eller opdrætssted 
for den vigtigste landbrugsråvare, der er 
anvendt i processen; oplysninger angives i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 og 
4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. sv

Begrundelse

At have kendskab til oprindelsen af den vigtigste ingrediens i en forarbejdet fødevare er en 
væsentlig forudsætning, der giver forbrugeren mulighed for at træffe et informeret valg

Ændringsforslag 308
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 

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

forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelse eller 
herkomststed,

Or. en

Begrundelse

Tilføjelserne til den nuværende bestemmelse støttes ikke, fordi de vil skabe er masse 
yderligere komplikationer og omkostninger, eftersom det i sidste instans kan betyde, at 
råvarer ikke kan anskaffes der, hvor de findes. Ekstraomkostningerne skal bæres af 
forbrugerne.

Ændringsforslag 309
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) oplysning om oprindelse og herkomst, 
hvoraf produktets oprindelse og vigtigste 
bestanddele fremgår,

Or. de
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Begrundelse

Forbrugerne kræver i stigende grad pålidelige oplysninger om produkters oprindelse og 
vigtigste bestanddele (navnlig når det gælder kød og kødvarer) i forbindelse med deres 
købsbeslutninger. Der skal tages hensyn til dette krav. En liste over produkter, for hvilke det 
er obligatorisk at meddele disse oplysninger, skal forelægges som led i forskriftsproceduren.

Ændringsforslag 310
János Áder

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) det land, hvor det enkelte 
forarbejdningssted ligger, hvis en del af 
fødevarefremstillingen er foregået uden 
for Fællesskabet,

Or. hu

Begrundelse

Af forskellige økonomiske årsager foregår enkelte faser i fødevarefremstillingen hyppigt uden 
for Fællesskabet. Forbrugerne kan imidlertid blive vildledt, hvis de ud fra varernes etiket 
eller præsentation berettiget kan drage den slutning, at ikke kun varernes herkomststed, men 
også deres forarbejdningssted ligger i Fællesskabet.

Ændringsforslag 311
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) for så vidt angår kød og fødevarer, der 
indeholder kød, oplysninger om de steder, 
hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet, 
jf. artikel 2, stk. 3, 

Or. en
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Begrundelse

For så vidt angår kødprodukter er det ikke hensigtsmæssigt kun at angive ét oprindelsessted, 
hvis dyrene er født, opdrættet og slagtet forskellige steder. Undersøgelser har vist, at 
forbrugerne lægger stor vægt på, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet, f.eks. hvis de 
ønsker at undgå dyretransporter.

Ændringsforslag 312
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) For andet kød end okse- og kalvekød 
er det obligatorisk at angive følgende 
oplysninger på etiketten:
i) medlemsstat eller tredjeland, hvor dyret 
er født,
ii) medlemsstater eller tredjelande, hvor 
dyret er opfedet,
iii) medlemsstat eller tredjeland, hvor 
dyret er slagtet. 
Stammer kødet fra dyr, der er født, 
opfedet og slagtet i) i en og samme 
medlemsstat, kan oplysningen have 
følgende ordlyd: "Oprindelse: 
(medlemsstatens navn)",
ii) i et og samme tredjeland, kan 
oplysningen have følgende ordlyd: 
"Oprindelse: (tredjelandets navn)".

Or. de

Begrundelse

Netop når det gælder kød, har forbrugerne meget store forventninger vedrørende oprindelsen. 
Dette forhold tages der højde for ved, at de vigtigste faser (fødsel, opfedning, slagtning) 
angives på kødet og kan spores tilbage. 
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Ændringsforslag 313
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) for forarbejdede fødevarer 
oprindelsesland for den primære 
ingrediens,

Or. de

Begrundelse

Større klarhed og gennemskuelighed i informationen til forbrugerne. Mange forbrugere 
lægger stor vægt på sådanne oplysninger.

Ændringsforslag 314
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) oprindelsesland i tilfælde af visse 
primærprodukter, efter en konkret 
vurdering fra sag til sag, og efter samråd 
med de berørte parter i de pågældende 
sektorer,

Or. en

Begrundelse

Mærkning med oprindelsesland er allerede obligatorisk for visse primærprodukter (f.eks. i 
forbindelse med oksekød), hvor det anses for nødvendigt af hensyn til sporbarhed og 
sikkerhedsårsager. Der kan stadig være nogle produkter, som fortjener den samme 
behandling; derfor bør muligheden fortsat stå åben. Dette vil desuden afspejle forbrugernes 
forventninger inden for visse fødevaresektorer. 
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Ændringsforslag 315
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) brugsanvisning, der også indeholder 
oplysninger om, hvordan den pågældende 
fødevare skal opbevares, og om dens 
holdbarhed efter åbning af emballagen, 
hvis den pågældende fødevare ikke vil 
kunne anvendes på rette måde uden disse 
oplysninger,

Or. de

Begrundelse

Obligatoriske oplysninger om, hvordan produktet skal opbevares og om, hvordan det skal 
behandles, efter at emballagen er åbnet, er nødvendige, navnlig for produkter, der skal 
opbevares køligt, og som dermed er mikrobiologisk følsomme.

Ændringsforslag 316
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra l a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) i hvilket omfang (angivet i %) 
fødevarevirksomhedslederen, hvis navn er 
angivet på etiketten, garanterer fravær af 
følgende praksis i fødevarekæden:
(1) børnearbejde som defineret i artikel 2 i 
ILO-konvention nr. 138,
(2) tvangsarbejde som defineret i artikel 2 
i ILO-konvention nr. 29,
(3) forskelsbehandling som defineret i 
artikel 1 i ILO-konvention nr. 111,
(4) krænkelse af forsamlingsfriheden som 
defineret i artikel 2 i ILO-konvention nr. 
87.
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Or. en

Begrundelse

Mange forbrugere lægger meget stor vægt på at vide, om deres fødevarer er blevet produceret 
under forhold som f.eks. børnearbejde, tvangsarbejde, forskelsbehandling eller krænkelse af 
forsamlingsfriheden. Producenterne bør derfor forpligtes til at anføre, i hvilket omfang de kan 
garantere fravær af sådan praksis. Hvis fravær af denne praksis ikke kan garanteres, vil 
procentsatsen være 0.

Ændringsforslag 317
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) for ikke-forarbejdede fødevarer 
angivelse af oprindelse og herkomst. 

Or. de

Begrundelse

Forbrugerne kræver i stigende grad pålidelige oplysninger om ikke-forarbejdede fødevarers 
oprindelse (navnlig for mælk og kød) i forbindelse med deres købsbeslutninger. Der skal 
tages hensyn til dette krav.

Ændringsforslag 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Undtagelser for mikrovirksomheder
Håndværksprodukter fremstillet af 
mikrovirksomheder er fritaget for kravet i 
artikel 9, stk. 1, litra l). De kan ligeledes 
fritages for kravet i artikel 9, stk. 1, litra 
a) – k), hvis produkterne sælges på 
produktionsstedet, og salgspersonalet 
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efter anmodning er i stand til at give 
oplysningerne om produktet. 
Næringsoplysningerne kan alternativt 
angives ved hjælp af etiketter på hylderne. 

Or. en

Begrundelse

Der bør gives undtagelser for mikrovirksomheder, der fremstiller håndværksprodukter.

Ændringsforslag 319
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre bilag III.
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 4.

udgår

Or. it

Begrundelse

Ændringer af de obligatoriske dele af mærkningen er ikke nogen "ikke-væsentlig 
bestemmelse". 

Ændringsforslag 320
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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anvendelse.

Or. es

Begrundelse

Ikke-færdigpakkede fødevarer bør ikke henhøre under denne forordning.

Ændringsforslag 321
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder følgende 
bestemmelser anvendelse:

a) For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener 
uden at være færdigpakkede, eller for 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsætte nærmere regler for, om og 
hvordan de i artikel 9 og artikel 10 
omhandlede oplysninger skal angives.
b) Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
– bortset fra oplysningerne omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra c) – ikke gøres 
obligatoriske, såfremt forbrugeren eller 
storkøkkenet informeres i tilstrækkelig 
grad.
d) Medlemsstaterne meddeler straks 
Kommissionen ordlyden af de i stk. 1 og 2 
nævnte bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Kapitel IV om nationale bestemmelser bør slettes og erstattes af en fællesskabsløsning for at 
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sikre en fuldstændig harmonisering i hele EU.

Ændringsforslag 322
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Artikel 41 finder anvendelse på 
fødevarer, som udbydes til salg til 
slutforbrugeren uden at være 
færdigpakkede, eller som pakkes på 
salgsstedet på forbrugerens anmodning 
eller færdigpakkes til direkte salg.

Or. en

Begrundelse

På grund af problemer med mærkning af ikke-færdigpakkede fødevarer, inklusiv fødevarer, 
der sælges i cateringvirksomheder, skal disse fødevarer undtages fra de obligatoriske 
mærkningsoplysninger, undtagen for så vidt angår oplysninger om allergener.

Ændringsforslag 323
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i følgende klart læselige 
skriftstørrelse, idet "x" anvendes som 
reference:
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- mindst 1 mm på emballager eller 
beholdere, hvis største printbare yderflade 
eller etiket har et flademål på 25-75 cm2

- mindst 1,4 mm på pakninger eller 
beholdere, hvis største yderflade eller 
etiket har et flademål på mere end 75 cm2.

Or. fr

Begrundelse

En skriftstørrelse på mindst 3 mm ville betyde en større emballage, hvilket er i modstrid med 
miljømålsætningerne. En lidt mindre skriftstørrelse er tilstrækkelig for de fleste forbrugere, 
forudsat at der anvendes strenge kriterier for læsbarhed.

Ændringsforslag 324
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en 
tydelig læsbarhed.

1a. Kommissionen udformer sammen med 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper retningslinjer for 
læsbarheden.

Or. de

Begrundelse

Der er en række faktorer, der indvirker på, hvor læsbar en etiket er, som bl.a. skrifttype og -
størrelse, farve, kontrast, hvor tæt oplysningerne er trykt osv. Det er ikke tilstrækkeligt blot at 
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tage hensyn til en af disse faktorer for at sikre den tilstræbte læsbarhed. Det er ikke praktisk 
muligt at operere med en skriftstørrelse på mindst 3 mm. Større etiketter medfører større 
emballager og dermed en større miljøbelastning.

Ændringsforslag 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en 
tydelig læsbarhed.

Under en høringsprocedure sammen med 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper kan Kommissionen 
foreslå retningslinjer for læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Fødevareetiketters læsbarhed afhænger af mange faktorer, ikke kun skriftstørrelsen. En 
mindsteskriftstørrelse på 3 mm vil gøre det umuligt at anføre alle de obligatoriske 
oplysninger på visse pakninger, navnlig i tilfælde af flersprogede etiketter. Det vil i visse 
tilfælde uundgåeligt føre til større pakninger, hvilket er i modstrid med målsætningen om at 
reducere mængden af emballageaffald. Kommissionen bør imidlertid ikke desto mindre 
tilskyndes til at udvikle retningslinjer om læsbarheden af mærkningsoplysninger. 
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Ændringsforslag 326
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
trykkes på emballagen eller etiketten, i et 
klart læseligt format og med en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden med en skriftstørrelse, hvor x-
højden er mindst 1,2 mm. 

Andre elementer, der skal tages i 
betragtning for at sikre læsbarheden af 
forbrugerinformationer, er:

i) Tekstens layout 
ii) format 
iii) størrelse
iv) skrifttypens farve
v) baggrundsfarve 
vi) emballering og trykning samt
vii) synsafstand og synsvinkel.

Kommissionen udformer regler for, 
hvordan disse elementer skal anvendes for 
at sikre læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger på pakninger skal være tydeligt læselige for forbrugerne, for at disse kan få 
informationen. For at forklare, hvilken skriftstørrelse der skal anvendes, angives en x-højde 
(den reference, der ofte anvendes for punktstørrelsen, er højden af lille ”x”). Alle oplysninger 
på pakninger skal uanset pakningens størrelse være letlæselige for forbrugerne, ellers er det 
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formålsløst.

Ændringsforslag 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en 
tydelig læsbarhed ved anvendelse af 
skrifttype, farve og kontrast.

Efter en høringsprocedure udarbejder 
Kommissionen sammen med 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper bindende regler for 
læsbarheden af forbrugerinformationer 
på fødevarer. Fastsættelsen af disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 
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Ændringsforslag 328
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, i et 
klart læseligt format, der ikke giver nogen 
mulighed for at vildlede forbrugerne.

Elementer, der skal tages i betragtning for 
at sikre læsbarheden af 
fødevareinformationer, er tekstens layout, 
format, skrifttypens størrelse og farve, 
baggrundsfarve, emballering og trykning 
samt synsafstand og synsvinkel.
Kommissionen udformer i samarbejde 
med europæiske forbrugerorganisationer 
og interesserede parter regler for, 
hvordan hvert enkelt af disse elementer 
skal anvendes for at sikre læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer. 
Fastsættelsen af disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i forordningen 
ved at supplere denne, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Al den information, der påføres en etiket, skal være synlig og letlæselig og må ikke vildlede 
forbrugerne, således at disse kan træffe et kvalificeret valg.
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Ændringsforslag 329
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 1,5 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke muligt i praksis at operere med en obligatorisk skriftstørrelse på 3 mm, og for 
mange fødevarer ville det betyde, at der ikke engang ville være plads til at angive de 
obligatoriske oplysninger på etiketten. 

Ændringsforslag 330
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
trykkes på emballagen eller etiketten, i et 
klart læseligt format og med en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden med en skriftstørrelse, hvor 
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baggrunden. x-højden er mindst 1,2 mm.
Andre elementer, der skal tages i 
betragtning for at sikre læsbarheden af 
forbrugerinformationer, er:
i) Tekstens layout

ii) format 
iii) størrelse 
iv) skrifttypens farve 
v) baggrundsfarve
vi) emballering og trykning samt
vii) synsafstand og synsvinkel.
Kommissionen udformer regler for, 
hvordan disse elementer skal anvendes for 
at sikre læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger på pakninger skal være tydeligt læselige for forbrugerne, for at disse kan få 
informationen. For at forklare, hvilken skriftstørrelse der skal anvendes, angives en x-højde 
(den reference, der ofte anvendes for punktstørrelsen, er højden af lille ”x”). Alle oplysninger 
på pakninger skal uanset pakningens størrelse være letlæselige for forbrugerne, ellers er det 
formålsløst.

Ændringsforslag 331
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De obligatoriske oplysninger, der er 
opregnet i artikel 9, stk. 1, anføres på en 
sådan måde, at der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden, samt at oplysningerne er let 
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synlige, let læselige og ikke kan slettes.

Or. fr

Ændringsforslag 332
Glenis Willmott

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De i stk. 1 nævnte krav om 
skrifttypernes mindstestørrelse finder ikke 
anvendelse på fødevarer, der henhører 
under Kommissionens direktiv 
1999/21/EF af 25. marts 1999 om 
diætpræparater til særlige medicinske 
formål.

Or. en

Begrundelse

For diætpræparater til særlige medicinske formål gælder der omfattende krav om 
obligatorisk tekst ud over de krav, der nævnes i artikel 9, stk. 1, i forslaget til forordning, og 
selv relativt store pakningsstørrelse vil ikke kunne rumme hele den obligatoriske tekst i den 
foreslåede mindstestørrelse for skrifttypen. Etiketter til diætpræparater til særlige medicinske 
formål forelægges medlemsstaternes kompetente myndigheder til anmeldelse, og læsbarheden 
kan kontrolleres, hvis en fabrikant gør brug af undtagelsesbestemmelsen.

Ændringsforslag 333
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
nævnte oplysninger samt de i artikel 9, stk. 
1, litra c), f), g) og j), nævnte oplysninger 
skal være anført i samme synsfelt.

Or. fr
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Begrundelse

Alle sundhedsoplysninger og sundhedsrelaterede oplysninger (allergener, sidste 
anvendelsesdato, opbevaringsforskrifter og anvendelsesmåde) bør være anført i samme 
synsfelt. 

Ændringsforslag 334
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Europa-Kommissionen udfærdiger i 
samarbejde med europæiske 
forbrugerorganisationer og interesserede 
parter regler, der specificerer hvordan de i 
artikel 14, stk. 1 nævnte elementer skal 
anvendes for at sikre 
fødevareinformationernes læsbarhed for 
forbrugere på pakninger eller beholdere 
med et meget begrænset overfladeareal.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger på alle former for pakninger uanset størrelse skal være letlæselige for 
forbrugere, ellers er det formålsløst.

Ændringsforslag 335
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 336
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse, for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2, forudsat at oplysningernes 
læsbarhed er sikret, eller oplysningerne 
findes i et andet format, der er let 
tilgængeligt for forbrugerne.

Or. es

Begrundelse

Ordføreren foreslår ganske vist, at undtagelsen slettes direkte. Med dette ændringsforslag 
bibeholdes Kommissionens forslag, men forbrugerne sikres oplysninger. 

Ændringsforslag 337
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største printbare yderflade har et 
flademål på under 25 cm2. Særlige 
nationale bestemmelser kan indføres for 
sådanne emballager eller beholdere i 
tilfælde af medlemsstater, som har flere 
officielle sprog.

Or. fr
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Ændringsforslag 338
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse, for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 25 cm2. Der kan vedtages særlige 
nationale bestemmelser i tilfælde af 
medlemsstater, der har mere end ét 
officielt sprog.

Or. en

Ændringsforslag 339
Françoise Grossetête og Catherine Souille

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De krav til mindste skrifttypestørrelse, der 
opstilles i stk. 1, gælder ikke for fødevarer 
henhørende under anvendelsesområdet 
for Kommissionens direktiv 1999/21/EF 
af 25. marts 1999 om diætpræparater til 
særlige medicinske formål.

Or. fr

Begrundelse

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.
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Ændringsforslag 340
Françoise Grossetête og Catherine Souille

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De krav til mindste skrifttypestørrelse, der 
opstilles i stk. 1, gælder ikke for 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger til spædbørn og 
småbørn samt variationsernæring til 
spædbørn og småbørn henhørende under 
anvendelsesområdet for Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF af 22. december 
2006 om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger til spædbørn samt 
Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 
5. december 2006 om forarbejdede 
levnedsmidler baseret på cerealier og 
babymad til spædbørn og småbørn.

Or. fr

Begrundelse

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Ændringsforslag 341
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 

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

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

Or. sv

Ændringsforslag 342
János Áder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Angivelsen af de obligatoriske 
oplysninger om fødevarer må ikke 
medføre nogen forøgelse af pakningens 
eller beholderens størrelse og/eller masse.

Or. hu

Begrundelse

Den obligatoriske angivelse af fødevareinformation kan få de erhvervsdrivende til at ændre 
pakningens omfang, således at der er fare for, at mængden af emballageaffald vokser. Dette 
ville være i strid med ”forebyggelsesprincippet” i EU’s regler om affaldshåndtering.

Ændringsforslag 343
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. For ikke-færdigpakkede produkter 
præsenteres de obligatoriske oplysninger i 
skriftlig form. Oplysningerne kan gives på 
særlige skilte, i informationsblade og 
lign., men de skal forefindes på 
salgsstedet, og forbrugerne skal til enhver 
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tid have let adgang hertil.

Or. de

Begrundelse

Det er sagligt berettiget, at alle obligatoriske oplysninger skal stilles til rådighed for 
forbrugerne, også når det gælder ikke færdigpakkede varer.

Ændringsforslag 344
János Áder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Den etiket, der anvendes til angivelse 
af de obligatoriske fødevareoplysninger, 
må ikke være af et materiale, som gør det 
betydeligt vanskeligere at genbruge eller 
genanvende eller hindrer genbrug eller 
genanvendelse af emballage og/eller 
beholdere.

Or. hu

Begrundelse

Ifølge EU’s regler om affaldshåndtering skal man bestræbe sig på, at emballage så vidt 
muligt kan genbruges eller genanvendes. Hvis etiketten er af et andet materiale end 
emballagen, kan det i betydelig grad vanskeliggøre en hensigtsmæssig affaldshåndtering.

Ændringsforslag 345
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 15 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der skal foreligge obligatorisk
fødevareinformation, før købet afsluttes, og 
den skal fremgå af støttematerialet for 
fjernsalget eller gives via andre relevante 

a) Efter anmodning fra forbrugeren skal 
den fødevareinformation, der er nævnt i 
artikel 9 og 29, foreligge, før købet 
afsluttes, og den kan fremgå af 
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kanaler. støttematerialet for fjernsalget eller gives 
via andre relevante kanaler.

Or. de

Begrundelse

Regelmæssige ændringer i produkternes sammensætning, f.eks. at saltindholdet nedsættes, 
eller at fedt erstattes, gør det praktisk taget umuligt at meddele aktuelle oplysninger om alle 
støttematerialer for postordreforretninger. Kataloger og brochurer er den mest udbredte 
salgsmetode i forbindelse med postordreforretninger, navnlig for små og mellemstore 
virksomheder. Ud over de betydelige omkostninger opstår der en stor miljøbelastning, da man 
fremover skal bruge fire gange så meget papir til katalogerne, for at de skal kunne rumme de 
obligatoriske oplysninger.

Ændringsforslag 346
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der skal foreligge obligatorisk 
fødevareinformation, før købet afsluttes, 
og den skal fremgå af støttematerialet for 
fjernsalget eller gives via andre relevante 
kanaler.

a) Der skal foreligge obligatorisk 
fødevareinformation forud for indgåelsen 
af kontrakten, og den skal være letlæselig
på en måde, der er hensigtsmæssig for de 
anvendte fjernkommunikationsmetoder.
Forbrugeren skal modtage den 
obligatoriske information på et varigt 
medium, inden for et rimeligt tidsrum 
efter indgåelsen af kontrakten og senest 
på tidspunktet for levering af fødevarerne, 
jf. artikel 13, stk. 2 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ordvalg reflekterer den tilgang, der er brugt i anden relevant EU 
forbrugerlovgivning.
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Ændringsforslag 347
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra f), behøver først at 
blive givet på leveringstidspunktet.

Or. en

Begrundelse

Bortset fra mindste holdbarhedsdato, som ikke kan gives på forhånd, skal fødevarer leveret 
gennem fjernsalg opfylde de samme krav som fødevarer solgt i en forretning.

Ændringsforslag 348
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

udgår

Or. en

Begrundelse

De obligatoriske fødevareinformationer (dvs. de oplysninger, der er angivet i artikel 9, stk. 1, 
samt de obligatoriske oplysninger for særlige fødevaretypekategorier som angivet i bilag III) 
skal være tilgængelige, før købet er afsluttet. Dette ændringsforslag skal sikre, at alle 
obligatoriske fødevareinformationer, heriblandt de i artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k) 
anførte oplysninger også i tilfælde af fjernsalg skal være tilgængelige, når købet er afsluttet.

Ændringsforslag 349
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Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et sprog, der er let forståeligt 
for forbrugerne i de medlemsstater, hvor 
en fødevare markedsføres, jf. dog artikel 9, 
stk. 2.

1. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor en fødevare 
markedsføres, og i en for 
gennemsnitsforbrugeren forståelig form, 
jf. dog artikel 9, stk. 2.

Or. it

Begrundelse

Anvendelsen af de officielle sprog giver større sikkerhed for, at forbrugerne forstår 
oplysningerne.


