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Ändringsförslag 202
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Om det anges att konsumtionen av 
vissa livsmedel får konkreta 
hälsofrämjande effekter, måste dessa 
uppgifter vara mätbara och kunna 
kontrolleras.

Or. ro

Motivering

En långvarig konsumtion av vissa produkter på livsmedelsmarknaden (till exempel olika 
spannmålsflingor) påstås kunna leda till viktminskning. Om sådan information anges på ett 
livsmedel av marknadsföringsskäl kan konsumenten vilseledas. Det är därför rimligt att 
lagstiftaren kräver att sådan information ska åtföljas av en dietplan som klart anger under 
vilka förhållanden man kan uppnå detta resultat.

Ändringsförslag 203
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förhindra en fragmentering av 
bestämmelserna om livsmedelsföretagarnas 
skyldigheter när det gäller 
livsmedelsinformation bör deras 
skyldigheter på detta område förtydligas.

(21) För att förhindra en fragmentering av 
bestämmelserna om livsmedelsföretagarnas 
ansvar för oriktig, vilseledande eller 
bristfällig livsmedelsinformation bör deras 
skyldigheter på detta område entydigt 
fastställas. Därvid bör man som riktmärke 
ta bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 767/2009 
av den 13 juli 2009 om utsläppande på 
marknaden och användning av foder1.
_____________
1 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1.
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Or. de

Motivering

Av omsorg om de berörda parternas rättssäkerhet måste deras skyldigheter ovillkorligen 
fastställas entydigt. Syftet är också att inte företagen inom handeln ska ställas till svars för 
sådant som inte faller inom deras ansvarsområde eller som de inte kan påverka. Av 
EG-domstolens dom i målet ”Lidl-Italia” framgår det att dagens lagstiftning inte ger 
livsmedelshandlarna tillräcklig rättssäkerhet.

Ändringsförslag 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Alla förändringar av förteckningen över obligatoriska uppgifter får stora följder för 
livsmedels- och dryckesindustrin. Därför är det viktigt att det klart framgår av lagstiftningen 
att samråd måste hållas med samtliga berörda parter när man överväger nya märkningskrav. 
Därmed säkras en öppen process där alla parter kan lämna sina synpunkter.
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Ändringsförslag 205
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vissa ingredienser och andra ämnen 
orsakar, när de används vid tillverkningen 
av livsmedel och fortfarande finns kvar, 
allergi eller intolerans hos konsumenter, 
och vissa av dessa allergier och 
intoleranser utgör en hälsorisk för de 
drabbade. Det är viktigt att uppgifter om 
förekomsten av livsmedelstillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen med 
allergiframkallande effekt ges, så att 
konsumenter som lider av allergi eller 
intolerans mot ett livsmedel kan göra 
välgrundade och säkra val.

(24) Vissa ingredienser och andra ämnen 
orsakar, när de används vid tillverkningen 
av livsmedel och fortfarande finns kvar, 
allergi eller intolerans hos konsumenter, 
och vissa av dessa allergier och 
intoleranser utgör en hälsorisk för de 
drabbade. Det är viktigt att uppgifter om 
förekomsten av livsmedelstillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen med 
allergiframkallande effekt eller som ökar 
sjukdomsrisken ges, så att konsumenter 
som lider av allergi eller intolerans mot ett 
livsmedel kan göra välgrundade och säkra 
val.

Or. ro

Motivering

Vissa ingredienser, särskilt tillsatser, men även restprodukter från bearbetningen av ett 
livsmedel, kan om en hög koncentration intas, leda till en ökning av sjukdomsrisken. 

Ändringsförslag 206
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vissa ingredienser och andra ämnen 
orsakar, när de används vid tillverkningen 
av livsmedel och fortfarande finns kvar, 
allergi eller intolerans hos konsumenter, 
och vissa av dessa allergier och 
intoleranser utgör en hälsorisk för de
drabbade. Det är viktigt att uppgifter om 
förekomsten av livsmedelstillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen med 

(24) Vissa ingredienser och andra ämnen 
kan, när de används vid tillverkningen av 
livsmedel och fortfarande finns kvar, 
förorsaka allergi eller intolerans hos 
människor, eller är en hälsorisk för 
drabbade. Det är därför viktigt att 
uppgifter om förekomsten av 
livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och 
andra ämnen med vetenskapligt påvisad
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allergiframkallande effekt ges, så att 
konsumenter som lider av allergi eller 
intolerans mot ett livsmedel kan göra 
välgrundade och säkra val.

allergiframkallande effekt ges, så att 
framförallt konsumenter som lider av 
allergi eller intolerans mot ett livsmedel 
kan göra riktade val och då välja livsmedel 
som är säkra för dem. Även spår av 
sådana ämnen bör anges så att de med 
allvarligare allergier kan göra trygga val. 
Gemensamma regler för detta bör 
utarbetas.

Or. sv

Ändringsförslag 207
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra målinriktade livsmedels- och 
kostval. Studier visar att god läsbarhet är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att oläsbar
produktinformation är en av de största 
orsakerna till att konsumenter är missnöjda 
med livsmedelsetiketter. Därför bör 
sådana faktorer som teckensnitt, färg och 
kontrast beaktas i förening med varandra.

Or. de

Ändringsförslag 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna, och därför bör faktorer 
som storlek, typsnitt, färg och kontrast 
betraktas som en helhet för att 
tillfredsställa konsumenternas krav på
livsmedelsetiketter.

Or. en

Motivering

Etiketternas läsbarhet är avgörande för konsumenterna och bör vara ett krav även i den nya 
förordningen. När tydligheten hos märkningen bedöms bör dock en rad faktorer tas med i 
beräkningen, inte bara teckenstorleken.

Ändringsförslag 209
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det
även för alkoholhaltiga drycker ges 
information om deras ingredienser.

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen syftar till en hög nivå för konsumenternas hälsa måste denna 
bestämmelse gälla alla alkoholhaltiga drycker.
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Ändringsförslag 210
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga drycker ges 
information om deras ingredienser.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att konsumenter får veta vilka ingredienser som ingår också i alkoholhaltiga 
drycker. Detta är av särskild vikt för konsumenter med diabetes.

Ändringsförslag 211
Glenis Willmott, Nessa Childers

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det för 
alla alkoholhaltiga drycker ges information 
om deras ingredienser.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna lagstiftning på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsdeklaration, med undantag av 
energiinnehållet. Energiinnehållet bör 
anges med god läsbarhet på produktens 
framsida. För öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 bör
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
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förordningens ikraftträdande och kan då 
vid behov föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. de

Motivering

Trots att vin och öl i princip är undantagna från märkningskraven bör också dessa 
alkoholdrycker alltid förses med uppgift om energivärdet.

Ändringsförslag 213
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 214
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om alkoholhaltiga drycker.
Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
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ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna lagstiftning på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsdeklaration. För öl, likörviner, 
pärlande viner, kryddade starkviner och 
liknande produkter som framställs från 
andra frukter än vindruvor, samt för 
fruktöl och spritdrycker enligt definitionen 
i artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker1, samt för alkoholhaltiga 
blanddrycker, bör samma slags undantag 
gälla för att säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här förordningens 
ikraftträdande och kan då vid behov föreslå 
särskilda krav inom ramen för den här 
förordningen.
____________
1EUT L 39, 13.2.2008, s. 11.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande och en anpassning till artiklarna 20 och 29.
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Ändringsförslag 215
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska
samma slags undantag inte längre gälla för 
att säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här förordningens 
ikraftträdande och kan då, vid behov, 

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om alkoholhaltiga drycker.
Det är även viktigt att konsumenterna ges 
information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 479/2008 
av den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin och i 
rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 av 
den 10 juni 1991 finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner och 
vinprodukter, vilket säkerställer att alla 
steg i kedjan omfattas och att 
konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsdeklaration. För öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 bör
samma slags undantag inte längre gälla, 
och inte heller för några drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
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föreslå särskilda krav inom ramen för den 
här förordningen.

alkohol, för att säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport tre år efter den här förordningens 
ikraftträdande och kan då, vid behov, 
föreslå särskilda krav inom ramen för den 
här förordningen.

Or. fr

Motivering

I texten undantas vissa alkoholhaltiga drycker tillfälligt från kravet om att ange ingredienser 
och näringsvärdesinformation, med motiveringen att dessa drycker utgör en särskild kategori 
livsmedel som regleras av specifika föreskrifter. Aromatiserade vinbaserade drycker nämns 
dock inte. Dessa drycker omfattas emellertid också uttryckligen av förordning (EEG) nr 
1601/91. Dessutom bör det tas hänsyn till alla alkoholdrycker och tiden för prövning av 
särskilda bestämmelser bör förkortas.

Ändringsförslag 216
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att 
konsumenterna ges information om andra 
alkoholhaltiga drycker. Det finns redan 
särskilda gemenskapsbestämmelser för 
märkning av vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin1 finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och 
får ordentlig information. I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 

utgår
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produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, 
genom en positivlista över oenologiska 
metoder och behandlingar; metoder som 
inte ingår i denna lista är förbjudna. Det 
är därför lämpligt att vin tills vidare 
undantas från kravet på 
ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/892 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att konsumenter får veta vilka ingredienser som ingår också i alkoholhaltiga 
drycker. Detta är av särskild vikt för konsumenter med diabetes.

Ändringsförslag 217
Glenis Willmott, Nessa Childers

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att 
konsumenterna ges information om andra 
alkoholhaltiga drycker. Det finns redan 
särskilda gemenskapsbestämmelser för 

utgår
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märkning av vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och 
får ordentlig information. I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, 
genom en positivlista över oenologiska 
metoder och behandlingar; metoder som 
inte ingår i denna lista är förbjudna. Det 
är därför lämpligt att vin tills vidare 
undantas från kravet på 
ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 218
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör 
lämnas om avsaknad av denna uppgift 
kan vilseleda konsumenterna i fråga om
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

(29) Uppgift om ursprungslandet, och i 
fråga om bearbetade produkter, 
härkomstorten för den jordbruksråvara 
som används i slutprodukten bör lämnas i 
syfte att garantera större insyn och 
spårbarhet så att konsumenterna kan 
göra välgrundade val. Uppgift om 
ursprungsland eller härkomstort ska alltid 
lämnas på ett sätt som inte vilseleder 
konsumenterna och ska baseras på tydligt 
definierade kriterier som säkerställer lika 
villkor för näringslivet och förbättrar 
konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort. Dessa 
kriterier bör inte gälla uppgifter relaterade 
till livsmedelsföretagarens namn eller 
adress.

Or. it

Ändringsförslag 219
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Utan att det påverkar tillämpningen 
av befintliga obligatoriska 
sektorsspecifika bestämmelser om 
ursprungsbeteckningar bör uppgift om ett 
livsmedels ursprungsland eller härkomstort 
lämnas om avsaknad av denna uppgift kan 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
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ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

härkomstort, också beträffande råvaran 
för bearbetade produkter. Uppgift om 
ursprungsland eller härkomstort ska i 
övriga fall lämnas på ett sätt som inte 
vilseleder konsumenterna och ska baseras 
på tydligt definierade kriterier som 
säkerställer lika villkor för näringslivet och 
förbättrar konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort. Dessa 
kriterier bör inte gälla uppgifter relaterade 
till livsmedelsföretagarens namn eller 
adress.

Or. it

Motivering

Befintliga sektorsspecifika bestämmelser föreskriver redan ursprungsbeteckningar. 
Vilseledande av konsumenterna ska undvikas. 

Ändringsförslag 220
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort eller dess 
primära ingrediens bör alltid lämnas.

Or. de

Motivering

Eftersom produktens ursprungsland eller primära ingrediens alltid bör anges.
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Ändringsförslag 221
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör lämnas 
om avsaknad av denna uppgift kan 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör lämnas 
för livsmedel som består av endast en 
ingrediens och för den huvudsakliga 
ingrediensen och den eller de 
karaktärsgivande ingredienserna i 
livsmedelsprodukter som består av flera 
ingredienser. Sådan uppgift bör också 
lämnas om avsaknad av denna uppgift kan 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
bör lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort bör alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

Or. en

Motivering

Uppgifter om ursprungsland och härkomstort är mycket värdefulla för de flesta 
konsumenterna. Därför bör det vara obligatoriskt med sådana uppgifter för produkter som 
består av endast en ingrediens och för den huvudsakliga ingrediensen och/eller den eller de 
karaktärsgivande ingredienserna i livsmedelsprodukter som består av flera ingredienser.
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Ändringsförslag 222
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör 
lämnas om avsaknad av denna uppgift 
kan vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort ska lämnas. Uppgift om 
ursprungsland eller härkomstort ska alltid 
lämnas på ett sätt som inte vilseleder 
konsumenterna och ska baseras på tydligt 
definierade kriterier som säkerställer lika 
villkor för näringslivet och förbättrar 
konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort. Dessa 
kriterier bör inte gälla uppgifter relaterade 
till livsmedelsföretagarens namn eller 
adress.

(29) Uppgift om ursprungslandet för den 
jordbruksråvara (inklusive kött) som 
används i produkten bör lämnas på 
lämpligaste sätt i syfte att garantera 
fullständig insyn och spårbarhet. Uppgift 
om ursprungsland eller härkomstort ska 
alltid lämnas på ett sätt som inte vilseleder 
konsumenterna och ska baseras på tydligt 
definierade kriterier som säkerställer lika 
villkor för näringslivet och förbättrar 
konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort. Dessa 
kriterier bör inte gälla uppgifter relaterade 
till livsmedelsföretagarens namn eller 
adress.

Or. sv

Ändringsförslag 223
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Europeiska gemenskapens 
bestämmelser om ursprung som inte 
medför förmånsbehandling fastställs i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 
12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen och dess 
tillämpningsföreskrifter i kommissionens 

(31) Europeiska gemenskapens 
bestämmelser om ursprung som inte 
medför förmånsbehandling fastställs i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 
12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen och dess 
tillämpningsföreskrifter i kommissionens 
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förordning (EEG) nr 2454/93 av den 
2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen. Ett livsmedels 
ursprungsland kommer att fastställas enligt 
dessa bestämmelser, som handlare och 
myndigheter känner till väl och som därför 
bör underlätta tillämpningen.

förordning (EEG) nr 2454/93 av den 
2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen. Ett livsmedels 
ursprungsland kommer att fastställas enligt 
dessa bestämmelser, som handlare och 
myndigheter känner till väl och som därför 
bör underlätta tillämpningen. För kött och 
livsmedel som innehåller kött ska mera 
ingående bestämmelser gälla, med 
beaktande av platserna för födsel, 
uppfödning och slakt.

Or. en

Motivering

För kött är det olämpligt att ange bara en enda ursprungsort, om födsel, uppfödning och slakt 
skett på olika ställen. Undersökningar har visat att uppgifter om var djuren fötts, uppfötts och 
slaktats är mycket viktiga för konsumenterna.

Ändringsförslag 224
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) I förordning (EG) nr 1829/2006/EG 
har det fastställts bestämmelser om 
”positiv märkning” för livsmedel som 
innehåller produkter som härletts ur 
genetiskt modifierade organismer och 
enligt dessa bestämmelser behöver det inte 
särskilt anges på etiketten om livsmedlet 
saknar genetiskt modifierade organismer 
eller innehåller oavsiktliga spår på upp 
till 0,9 procent av sådana organismer.
Samtidigt har det skapats icke identisk 
nationell lagstiftning som ger 
livsmedelsföretagarna möjlighet att märka 
animaliska produkter med omnämnande 
av att djuren inte utfodrats med genetiskt 
modifierade organismer. Det vore till 
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nytta för både producenter och 
konsumenter om kommissionen föreslog 
en harmoniserad märkning av typ ”utan 
genetiskt modifierade organismer”, vilket 
skulle möjliggöra en enhetlig utveckling 
inom gemenskapen och låta de europeiska 
konsumenterna göra välgrundade val, 
utgående från en positiv märkning av 
produkter som inte innehåller genetiskt 
modifierade organismer.

Or. fr

Motivering

Det vore logiskt om kommissionen snabbt föreslog en harmoniserad märkning av typ ”utan 
genetiskt modifierade organismer” för livsmedel, inte bara som ett komplement till dagens 
bestämmelser om märkning och spårbarhet av produkter som kan innehålla sådana 
organismer, utan också som ett svar på den växande efterfrågan på produkter utan genetiskt 
modifierade organismer från europeiska konsumenters sida, allt under det att konsumenterna 
garanteras möjligheten att välja fritt.

Ändringsförslag 225
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Näringsvärdesdeklarationen på ett 
livsmedel innehåller uppgifter om 
innehållet av energi och vissa 
näringsämnen i livsmedel. Obligatorisk 
näringsvärdesinformation bör underlätta
utbildning av allmänheten i näringsfrågor 
och främja välgrundade livsmedelsval.

(32) Näringsdeklarationen på ett livsmedel 
innehåller uppgifter om innehållet av 
energi och vissa näringsämnen i livsmedel.
Obligatorisk näringsvärdesinformation på 
förpackningens framsida och baksida bör 
stödjas med hjälp av sådana åtgärder från 
medlemsstaternas sida som en 
handlingsplan för näringsfrågor, som 
ingår som ett led i deras folkhälsopolitik 
och ska ge specifika rekommendationer 
för utbildning av allmänheten i 
näringsfrågor och främja välgrundade 
livsmedelsval.

Or. en
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Ändringsförslag 226
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I kommissionens Vitbok om en 
EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, 
övervikt och fetma framhålls vissa 
näringsämnen som är viktiga för 
folkhälsan. Det är därför lämpligt att 
kraven på obligatorisk 
näringsvärdesinformation tar hänsyn till 
dessa ämnen.

(33) I kommissionens Vitbok om en 
EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, 
övervikt och fetma framhålls vissa 
näringsämnen som är viktiga för 
folkhälsan. Det är därför lämpligt att 
kraven på obligatorisk 
näringsvärdesinformation följer vitbokens 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 227
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen syftar till en hög nivå för konsumenternas hälsa måste denna 
bestämmelse gälla alla alkoholhaltiga drycker.
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Ändringsförslag 228
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Konsumenterna bör vara medvetna 
om alkoholhaltiga dryckers bidrag till deras 
totala näringsintag. Kommissionen och de 
relevanta aktörerna bör därför, under den 
tid som undantaget varar, utföra 
undersökningar för att fastställa vad slags 
information som är till största nytta för 
konsumenterna och på vilket sätt 
informationen effektivast kan 
tillhandahållas.

Or. de

Motivering

Informationen om näringsvärdet och ingredienserna i alkoholhaltiga drycker bör ytterligare 
övervägas. Kommissionen bör lägga fram enhetliga förslag som lämpar sig lika bra för 
tillämpning på alla alkoholhaltiga drycker.

Ändringsförslag 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 230
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att undvika onödig belastning på 
näringslivet bör vissa kategorier av 
livsmedel som är obearbetade, eller för 
vilka näringsvärdesinformation inte är en 
avgörande faktor vid konsumenternas val, 
undantas från kravet på obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration, såvida inte det i 
annan gemenskapslagstiftning föreskrivs 
att sådan information måste uppges.

(36) För att undvika onödig belastning på 
livsmedelstillverkarna och 
livsmedelssäljarna bör vissa kategorier av 
livsmedel som är obearbetade, eller för 
vilka näringsvärdesinformation inte är en 
avgörande faktor vid konsumenternas 
köpbeslut, eller vilkas yttre förpackning 
eller etikett är så liten att den 
obligatoriska märkningen inte ryms där, 
undantas från kravet på en obligatorisk 
näringsdeklaration, såvida inte det i annan 
gemenskapslagstiftning föreskrivs att sådan 
information måste uppges.

Or. en

Motivering

Det vore inte rätt om man i framtiden till följd av alltför långtgående märkningsbestämmelser 
blev tvungen att öka storleken på livsmedelsförpackningarna eller de standardiserade 
etiketterna. Följden av detta skulle bli större mängder förpackningsavfall och kanske också 
större portioner eller förpackningar som är vilseledande stora, men innehåller en hel del 
tomrum. 

I de fall då livsmedelsinformationen inte kan tryckas på själva förpackningen bestäms 
storleken på etiketterna, som trycks på produktionsstället, av de tryckerimaskiner som 
används. De maskinerna brukar användas flexibelt, så att det varje dag trycks många olika 
etiketter av standardstorlek med hjälp av dem. 

Ändringsförslag 231
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 

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

genomsnittskonsumenten och tjäna det 
informationssyfte för vilket den införs, 
även med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna vill ha 
information om fyra huvudsakliga 
näringsämnen (fett, mättade fettsyror, 
socker och salt) samt om energivärdet och
att informationen står i det huvudsakliga 
synfältet eller på framsidan av 
förpackningen, eftersom de tycker sådan 
information är till nytta när de väljer vad 
de ska köpa. Denna begränsade 
näringsvärdesinformation bör därför
obligatoriskt finnas med på framsidan av 
förpackningen och åtföljas av en mera 
fullständig obligatorisk 
näringsdeklaration på baksidan av 
förpackningen.

Or. en

Motivering

Forskningen visar att konsumenterna vill få obligatorisk information om ett begränsat antal 
näringsämnen på framsidan av förpackningen, för att de lättare ska kunna fatta sina 
köpbeslut. Flertalet konsumenter vill att denna begränsade information ska kompletteras med 
en mera ingående obligatorisk näringsdeklaration på baksidan av förpackningen.

Ändringsförslag 232
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till

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

det huvudsakliga synfältet eller på 
framsidan av förpackningen, eftersom de 
tycker sådan information är till nytta när 
de väljer vad de ska köpa. Denna 
begränsade näringsvärdesinformation bör 
därför obligatoriskt finnas med på 
framsidan av förpackningen och åtföljas 
av en mera fullständig obligatorisk 
näringsdeklaration på baksidan av 
förpackningen.

Or. en

Motivering

Forskningen visar att konsumenterna vill få obligatorisk information om ett begränsat antal 
näringsämnen på framsidan av förpackningen, för att de lättare ska kunna fatta sina 
köpbeslut. Flertalet konsumenter vill att denna begränsade information ska kompletteras med 
en mera ingående obligatorisk näringsdeklaration på baksidan av förpackningen.

Ändringsförslag 233
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
information om energiinnehållet i det 
huvudsakliga synfältet eller på framsidan 
av förpackningen är till nytta när de väljer 
vad de ska köpa.
Näringsvärdesinformationen bör, 
tillsammans med uppgifterna om 
energiinnehållet, presenteras i ett tydligt 
format på samma ställe av 
produktförpackningen.

Or. de
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Motivering

Energiinnehållet bör alltid anges på framsidan. Dessutom bör näringsvärdesinformationen 
och uppgifterna om energiinnehållet presenteras i ett tydligt format. 

Ändringsförslag 234
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att 
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsdeklarationen, på andra sätt än per 
100 g/100 ml/portion, som används av 
vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
system med tolkningselement eftersom de 
kan hjälpa dem att snabbt göra välgrundade 
val. Av tillgängliga rön har det framgått 
att ett förenklat märkningssystem med 
färgkoder med olika färg för att 
möjliggöra en lättare och snabbare 
tolkning av näringsvärdesinformationen 
är att föredra, såsom det bästa alternativet 
för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Av tillgängliga rön har det framgått att konsumenterna helst vill att 
näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp av ett 
tolkningselement, nämligen färgkoder med olika färg, eftersom detta hjälper dem att snabbt 
och lätt göra välgrundade val av livsmedel.
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Ändringsförslag 235
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att 
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsdeklarationen, på andra sätt än per 
100 g/100 ml/portion, som används av 
vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
system med tolkningselement eftersom de 
kan hjälpa dem att snabbt göra välgrundade 
val. Av tillgängliga rön har det framgått 
att ett förenklat märkningssystem med 
färgkoder med olika färg för att 
möjliggöra en lättare och snabbare 
tolkning av näringsvärdesinformationen 
är att föredra, såsom det bästa alternativet 
för konsumenterna.

Or. en

Motivering

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.

More information on the research can be found here:

”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
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Ändringsförslag 236
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsdeklarationen, på andra sätt än per 
100 g/100 ml/portion, som används av 
vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
system med tolkningselement eftersom de 
kan hjälpa dem att raskt göra snabba val. 
Konsumentforskningen har visat att 
konsumenterna bäst tycker om och förstår 
ett system med olika färger för 
högförädlade produkter. För att produkter 
i olika förpackningsstorlekar ska kunna 
jämföras är det därför lämpligt att ha kvar 
kravet på att näringsvärdet fortfarande 
obligatoriskt anges per 100 g eller 100 ml.
Om livsmedlet färdigförpackats som en 
enskild portion bör det dessutom vara 
obligatoriskt med en näringsdeklaration 
per portion.

Or. en

Motivering

Ändring av respektive ändringsförslag från föredraganden. Konsumentforskning har visat att 
ett färgsystem för högförädlade produkter är bäst för att konsumenterna ska kunna göra ett 
snabbt och välgrundat val.
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Ändringsförslag 237
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) För att möjliggöra fler sätt att 
presentera näringsvärdesinformationen 
och ge konsumenterna möjlighet att göra 
hälsosammare val får den obligatoriska 
näringsdeklarationen uttryckas i procent 
av rekommenderat intag. Detta 
rekommenderade intag måste vila på en 
stabil vetenskaplig grund. I detta syfte har 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet lämnat ett 
vetenskapligt utlåtande som ligger till 
grund för referensvärdena.

Or. fr

Motivering

GDA-systemet (Guideline Daily Amount), som tagits fram av livsmedelsbranschen, bygger 
inte nödvändigtvis på en vetenskaplig grund. Användningen av GDA-systemet har hittills inte 
heller utvärderats vetenskapligt. Därför är det absolut nödvändigt, med tanke på 
konsumenthälsan och problemet fetma, att systemet – inklusive portionsstorlekar, 
referensvärden (särskilt för socker och kolhydrater) och referenspersoner (vuxen, man, 
kvinna eller barn) – utvärderas vetenskapligt, så att det vilar på säker grund.

Ändringsförslag 238
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Kommissionen bör lägga fram ett 
förslag om ett förbud i hela EU mot 
konstgjorda transfettsyror. Innan ett 
sådant förbud träder i kraft bör märkning 
av konstgjorda transfettsyror vara 
obligatorisk.
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Or. en

Motivering

I sitt betänkande över vitboken om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma efterfrågade 
Europaparlamentet ett förbud i hela EU mot konstgjorda transfettsyror. Eftersom konstgjorda 
transfettsyror är skadliga för hälsan och går att undvika bör ett förbud införas i hela EU för 
att skydda konsumenterna. För att skydda konsumenterna bör även märkning av konstgjorda 
transfettsyror vara obligatorisk tills ett sådant förbud träder i kraft.

Ändringsförslag 239
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Deklarationen i det huvudsakliga 
synfältet av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form möjliggör en bedömning av ett 
livsmedels näringsegenskaper och bör i sin 
helhet betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

(39) Näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet, med uppgifter om
mängden av näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
och lättbegriplig form, möjliggör en 
bedömning av ett livsmedels 
näringsegenskaper och bör i sin helhet 
betraktas som en del av 
näringsdeklarationen och inte behandlas 
som en grupp enskilda påståenden. Av 
omsorg om läsbar näringsinformation bör 
med det huvudsakliga synfältet avses övre 
delen till höger på förpackningens 
framsida.

Or. en

Ändringsförslag 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala faktiska 
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praktiska omständigheter, fastställa
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få 
tillgång till denna information.

förhållanden och omständigheter, att 
besluta om när och hur det ska fastställas
bestämmelser om information om 
allergiframkallande ämnen i livsmedel 
som inte är färdigförpackade.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ligger bättre till än EU:s institutioner för att med hjälp av nationell 
lagstiftning åtgärda frågan om livsmedel som inte är färdigförpackade.

Ändringsförslag 241
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla 
rätten att, beroende på lokala 
förhållanden och praktiska 
omständigheter, fastställa bestämmelser 
om information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade. Även om 
konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få 
tillgång till denna information.

utgår

Or. es
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Motivering

Livsmedel som inte är färdigförpackade bör inte omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 242
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information.

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala faktiska 
förhållanden och omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om energiinnehåll och
potentiella allergener vara mycket viktiga.
Det finns uppgifter som tyder på att de 
flesta fallen av livsmedelsallergi kan spåras 
till livsmedel som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information.

Or. de

Motivering

Också i samband med livsmedel som inte är färdigförpackade är det viktigt för 
konsumenterna att de får uppgifter om energiinnehållet och ingredienserna och beståndsdelar 
som kan vara allergiframkallande. 

Ändringsförslag 243
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala faktiska 
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praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information.

förhållanden och omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade
samt om livsmedel avsedda för 
storhushåll. Även om konsumenternas 
krav på annan information i dessa fall är 
begränsade, är uppgifter om potentiella 
allergener mycket viktiga. Konsumenterna 
bör därför alltid kunna få tillgång till 
denna information.

Or. it

Motivering

För att göra texten tydligare och mer exakt.

Ändringsförslag 244
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information.

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information. Med inte 
färdigförpackade livsmedel avses alla 
livsmedel som erbjuds slutkonsumenter 
utan förpackning eller som förpackas i 
direkt anslutning till slutkonsumenten.
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Or. sv

Ändringsförslag 245
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att säkerställa att mer detaljerade 
krav på livsmedelsinformation utformas 
och fastställs på ett dialektiskt sätt och 
utgår från bästa metoder, bör det finnas 
flexibla mekanismer på gemenskapsnivå 
och nationell nivå som grundas på öppna 
och tydliga offentliga samråd och 
kontinuerlig samverkan mellan många 
olika representativa berörda parter. Dessa 
mekanismer kan leda till att nationella 
icke-bindande system utarbetas på 
grundval av grundlig konsumentforskning 
och brett samråd med berörda parter. Det 
bör finnas mekanismer som ger 
konsumenterna möjlighet att identifiera 
livsmedel som märkts i enlighet med det 
nationella systemet, t.ex. ett 
identifieringsnummer eller en symbol.

(45) För att säkerställa att mer detaljerade 
krav på livsmedelsinformation utformas 
och fastställs på ett dialektiskt sätt och 
utgår från bästa metoder, bör det finnas 
flexibla mekanismer på gemenskapsnivå 
och nationell nivå som grundas på öppna 
och tydliga offentliga samråd och 
kontinuerlig samverkan mellan många 
olika representativa berörda parter. Dessa 
mekanismer kan leda till att nationella 
system utarbetas på grundval av grundlig 
konsumentforskning och brett samråd med 
berörda parter. Det bör finnas mekanismer 
för hälsofrämjande som leds av 
medlemsstaterna och som ger 
konsumenterna möjlighet att identifiera 
livsmedel som märkts i enlighet med det 
nationella systemet.

Or. en

Ändringsförslag 246
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Grafiska former eller symboler bör 
få tillämpas vid presentationen av 
näringsdeklarationen enligt ett nationellt 
system för icke-bindande regler om dessa 
inte vilseleder konsumenterna och det 
finns belägg för att 
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genomsnittskonsumenten kan förstå 
presentationsformen.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna ges möjlighet att även fortsättningsvis kunna använda sig 
av produktinformation (ex. symboler såsom den svenska nyckelhålsmärkningen) som visat sig 
fungera väl ur konsumentperspektiv.

Ändringsförslag 247
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ger en grund för 
säkerställandet av en hög 
konsumentskyddsnivå när det gäller 
livsmedelsinformation och tar hänsyn till 
att konsumenterna har olika uppfattning 
och behov av information samtidigt som 
den säkerställer att den inre marknaden 
fungerar smidigt.

1. Denna förordning syftar till att 
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå 
när det gäller livsmedelsinformation och 
tar hänsyn till att konsumenterna har olika 
uppfattning och behov av information 
samtidigt som den säkerställer att den inre 
marknaden fungerar smidigt.

Or. sv

Ändringsförslag 248
János Áder

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. hu
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Motivering

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

Ändringsförslag 249
Glenis Willmott

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning ska inte tillämpas 
på livsmedel som beretts under andra 
omständigheter än som ett led i 
affärsverksamhet, varvid begreppet inte 
ska förutsätta att verksamheten i viss mån 
utövas fortlöpande och är organiserad.
Verksamhet som tillfällig hantering, 
servering och försäljning av livsmedel av 
privatpersoner i samband med t.ex. 
välgörenhet eller lokala marknader och 
sammankomster omfattas inte av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

I förslaget bör den tankegång komma fram som uttryckts i skäl 15, där välgörenhet och 
föranstaltningar av engångskaraktär (skolor och dylikt) undantas från förslagets 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 250
Esther de Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form saluförs till 
slutkonsumenten och inte alls eller först 
vid försäljningen till slutkonsumenten 
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förpackas, samt livsmedel och färskvaror 
som färdigförpackas på försäljningsdagen 
för omedelbar försäljning.

Or. en

Motivering

Att endast förpackning på försäljningsstället skulle tas med ger inte tillräcklig klarhet. Inom 
hantverksföretag i livsmedelsbranschen med flera olika försäljningsställen förekommer det 
ofta att varorna förpackas på det centrala produktionsstället samma dag som de ska säljas, 
innan de förs ut till försäljningsställena. I Nederländerna gick till exempel myndigheterna 
med på att jämställa ”dagsfärsk” med ”inte färdigförpackad”.

Ändringsförslag 251
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form erbjuds 
slutkonsumenten och inte eller först vid 
försäljningen till slutkonsumenten 
förpackas samt livsmedel och färska 
beredningar som färdigförpackas på 
försäljningsstället för direkt försäljning.

Or. de

Motivering

I affärer och storhushåll färdigförpackas livsmedel också av hygieniska skäl och överlåtelsen 
till slutkonsumenterna brukar ske i närvaro av personal som kan ge upplysningar. Eftersom 
livsmedel som förpackas individuellt är av så pass många slag och deras sammansättning 
hela tiden skiftar går det inte att på dem ställa samma krav på uppgifter som det ställs på 
färdigförpackade livsmedel. Om livsmedlen säljs eller delas ut gratis spelar i det här 
sammanhanget ingen roll.
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Ändringsförslag 252
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form erbjuds 
slutkonsumenten eller på konsumentens 
begäran förpackas på försäljningsstället, 
eller färdigförpackas för direkt 
försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 253
Pilar Ayuso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form erbjuds 
slutkonsumenten eller på konsumentens 
begäran förpackas på försäljningsstället, 
eller färdigförpackas för direkt 
försäljning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definitionen av livsmedel som inte är färdigförpackade omfattar livsmedel 
som färdigförpackas på försäljningsstället för direkt försäljning samt livsmedel som 
förpackas på konsumentens begäran, eftersom dessa inte skiljer sig från livsmedel som inte är 
färdigförpackade. Den föreslagna lydelsen kommer från artikel 41. 1 i kommissionens 
förslag.
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Ändringsförslag 254
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 255
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) härkomstort: ort som inte är 
ursprungsort i enlighet med led g, 
varifrån den viktigaste jordbruksråvaran 
som använts i bearbetningen av 
slutprodukten kommer.

Or. it

Motivering

För att konsumenterna ska få en korrekt information är det nödvändigt att skilja mellan 
härkomstort och ursprungsland, som definieras i gemenskapens tullkodex. Konsumenterna 
förväxlar ofta orten där livsmedlets har bearbetats med orten där jordbruksprodukten som 
används i bearbetningen har odlats eller fötts upp. För att konsumenten ska kunna göra 
välgrundade val bör det fastställas exakta och tydliga definitioner av ursprungsort och 
härkomstort. 
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Ändringsförslag 256
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) ursprungsland: ursprungsplats för 
den viktigaste jordbruksråvara som 
används vid beredningen av produkten.

Or. sv

Motivering

En definition av ursprungsland bör läggas till för att skilja denna från definitionen av 
härkomstort.

Ändringsförslag 257
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) bearbetning: process som leder till en 
slutprodukt och under vilken en eller flera 
jordbruksråvaror används. 

Or. it

Ändringsförslag 258
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) sista förbrukningsdag för ett 
livsmedel: den dag då livsmedlet senast 
ska förbrukas och efter vilken det inte 
längre får vare sig tillhandahållas en 
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konsument såsom livsmedel eller 
vidareförädlas.

Or. de

Motivering

Det är bra att föredraganden Sommer infört en definition på begreppet ”sista 
förbrukningsdag”. Definitionen borde emellertid kompletteras. Förutom förbudet att 
tillhandahålla livsmedel till konsumenter efter detta datum bör det också vara förbjudet att 
vidareförädla dem. Efter sista förbrukningsdagens utgång går det inte rimligen längre att 
använda ett livsmedel som livsmedel. Förbudet mot vidareförädling skulle sätta stopp för 
handeln med ”för gammalt kött”.

Ändringsförslag 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) framställningsdatum: den dag då 
livsmedlet blir den produkt som beskrivs.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en definition av framställningsdatum för att förbättra 
konsumentinformationen. Den föreslagna definitionen är identisk med definitionen i 
Codex Alimentarius (CODEX STAN 1-1985).

Ändringsförslag 260
Struan Stevenson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) bearbetning: den process varvid en 
jordbruksråvara eller flera 
jordbruksråvaror omvandlas till en färdig 
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produkt.

Or. en

Motivering

Definitionen behövs eftersom det i artikel 9 i dess ändrade lydelse hänvisas till bearbetade 
livsmedel.

Ändringsförslag 261
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) livsmedelsimitation: ett livsmedel som 
ger sken av att vara ett annat livsmedel 
och i vilket en beståndsdel som normalt 
brukar ingå helt eller delvis ersätts med 
en annan beståndsdel.

Or. de

Motivering

Den ökande användningen av livsmedelsimitationer, där beståndsdelar ersätts med billigare 
surrogat, leder till att konsumenterna blir svikna i sina förväntningar.

Ändringsförslag 262
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I detta direktiv avses med ett livsmedels 
ursprungsland ett livsmedels ursprung som 
fastställts i enlighet med artiklarna 2326 i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

3. I detta direktiv avses med ett livsmedels 
ursprungsland ett livsmedels ursprung i 
enlighet med artiklarna 2326 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92. Beträffande 
medlemsstaterna ska med ursprungsland 
alltid avses den respektive medlemsstaten.
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Or. en

Motivering

I fråga om definitionen av ursprungsland hänvisas det i punkt 3 i kommissionens förslag till 
gemenskapens tullkodex. Enligt tullkodexen kan ursprunget dock antingen vara EU eller en 
enskild medlemsstat. Det är därför viktigt att det görs klart att man, i fråga om livsmedel som 
har sitt ursprung inom EU, med ursprungsland alltid avser någon enskild medlemsstat och 
inte EU som helhet.

Ändringsförslag 263
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För kött och livsmedel som innehåller kött 
ska livsmedlets ursprung definieras som 
det land där djuret föddes, uppföddes 
under största delen av sin livstid och 
slaktades. Om detta skett på olika platser 
ska samtliga tre platser anges i 
hänvisningar till ”ursprungsland”.

Or. en

Motivering

För kött är det olämpligt att ange bara en enda ursprungsort, om födsel, uppfödning och slakt 
skett på olika ställen. Undersökningar har visat att uppgifter om var djuren fötts, uppfötts och 
slaktats är mycket viktiga för konsumenterna.

Ändringsförslag 264
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med livsmedelsinformation är att 
uppnå en hög skyddsnivå för 
konsumenternas hälsa och intressen genom 

1. Syftet med livsmedelsinformation och 
med denna förordning är att uppnå en hög 
skyddsnivå för konsumenternas hälsa och 
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att ge slutkonsumenterna möjlighet att göra
välgrundade val och använda livsmedel på 
ett säkert sätt, särskilt utifrån hälsomässiga, 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och 
etiska aspekter.

intressen genom att ge slutkonsumenterna 
möjlighet att göra välgrundade val och 
använda livsmedel på ett säkert sätt, 
särskilt utifrån hälsomässiga, ekonomiska, 
miljömässiga, sociala och etiska aspekter.

Or. sv

Motivering

I artikel 3.2 beskrivs syftet med lagstiftningen vara att uppnå fri rörlighet i gemenskapen för 
livsmedel. Vid sidan av detta bör ett andra syfte med lagstiftningen vara att uppnå en hög 
skyddsnivå för konsumenternas hälsa.

Ändringsförslag 265
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det tas hänsyn 
till behovet av en övergångsperiod efter det 
att de nya kraven trätt i kraft, under vilken 
livsmedel vars etiketter inte uppfyller de 
nya kraven får släppas ut på marknaden 
och lager av sådana livsmedel som släppts 
ut på marknaden före övergångsperiodens 
slut får fortsätta att saluföras tills de är slut.
Då nya märkningsbestämmelser för 
livsmedel införs bör de åtföljas av ett 
enhetligt första tillämpningsdatum och 
detta datum bör fastställas av 
kommissionen i samråd med 
medlemsstaterna och representanter för 
intressegrupper.

Or. de

Motivering

Om nya märkningsbestämmelser införs vid olika tidpunkter kommer detta, trots de 
föreskrivna övergångsperioderna, att avsevärt påverka kostnaderna för utveckling av nya 
etiketter samt förbrukningen av de varor, förpackningar och etiketter som finns i lager. 
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Principen om ett enhetligt första tillämpningsdatum i samband med att nya 
märkningsbestämmelser införs bör därför återinföras (såsom kommissionen ursprungligen 
föreslagit).

Ändringsförslag 266
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att underlätta den inre marknadens smidiga funktion, samt minimera 
förpackningsavfallet, hör det till att det beviljas en övergångsperiod när nya märkningskrav 
införs.

Ändringsförslag 267
Andres Perello Rodriguez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) hållbarhet, förvaring och säker 
användning,

ii) hållbarhet, förvaring, eventuella 
förvaringskrav för öppnade produkter och 
säker användning,

Or. es
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Motivering

För närvarande anges förvaringstiden ofta inte för öppnade produkter och inte heller om de 
till exempel ska förvaras vid en särskild temperatur. Detta bör av säkerhetsskäl preciseras för 
konsumenterna.

Ändringsförslag 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs, ska det 
tas hänsyn till ett utbrett behov hos 
flertalet konsumenter av vissa uppgifter 
som de anser vara mycket viktiga, eller 
allmänt erkända fördelar för 
konsumenterna, så att de kan göra 
välgrundade val.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 269
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) genom att konsumenterna med hjälp 
av beteckningen eller framställningar i 
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bild på förpackningen förleds att tro att 
livsmedlet innehåller någon viss produkt 
eller beståndsdel, fastän det egentligen 
handlar om ett begränsat livsmedel eller 
om ersättning för en beståndsdel som 
normalt används i en produkt. I sådana 
fall ska produkten på utsidan av 
förpackningen åsättas tillägget ”Imitation 
framställd med (beteckning för det 
ersättande ämnet) i stället för (beteckning 
för det ämne som ersatts)”,

Or. de

Ändringsförslag 270
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) genom framställningar i bild som 
vilseleder konsumenterna om livsmedlets 
ursprung eller ingredienser,

Or. en

Motivering

Smärre ändring av respektive ändringsförslag från föredraganden. Bilder och grafik får inte 
användas för att avsiktligen vilseleda konsumenterna om en produkts verkliga ursprung.

Ändringsförslag 271
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) genom framställningar i bild som 
vilseleder konsumenterna om livsmedlets 
ursprung, beskaffenhet eller 
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sammansättning,

Or. de

Motivering

Inte bara ursprunget utan också sammansättningen och beskaffenheten ska framhävas. 
Föreskriften ger oss klarare och mer verklighetstrogna illustrationer av livsmedel. Det är 
vilseledande om man på en yoghurt med vaniljarom har en bild av vaniljfrukter.

Ändringsförslag 272
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom att det uttryckligen görs reklam 
för att mängden socker och/eller fett klart 
minskats, om inte energiinnehållet 
(uttryckt i kilojoule eller kilokalorier) 
minskats på motsvarande sätt, med 
undantag för sådana fall där 
minskningen av socker eller fett förbättrar 
produktens inverkan på hälsan,

Or. de

Motivering

Genomsnittskonsumenten tar för givet, att om det står på utsidan av en livsmedelsförpackning 
att innehållet av socker eller fett minskats, då har också energiinnehållet i livsmedlet 
minskats. Men ofta är det inte alls på det sättet, eftersom sockret eller fettet kan ha ersatts 
med andra beståndsdelar. Sådana ändringar av produkter som är till nytta för hälsan, som 
när mättade fettsyror ersätts med fleromättade fettsyror, bör kunna fortsätta göras, också om 
energiinnehållet då förblir oförändrat.
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Ändringsförslag 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom att antyda att livsmedlets smak 
kommer från naturliga ingredienser när 
den i huvudsak kommer från smakämnen,

Or. en

Motivering

Om det till exempel hävdas att en produkt är gjord på ”vanilj” eller om det visas en bild av 
vanilj, då bör smaken komma från äkta vanilj. Samma gäller till exempel för frukter.

Ändringsförslag 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) i fråga om livsmedel som innehåller 
frukt:
i) genom att vara försedda med 
oproportionerligt stora avbildningar av 
frukter som inte är de huvudsakliga 
frukterna i livsmedlet; den huvudsakliga 
frukten eller de huvudsakliga frukterna 
ska vara det huvudsakliga föremålet för 
avbildningen,
ii) genom att namnet på någon frukt 
används i namnet på livsmedlet om 
frukten i fråga inte ingår i sådana 
mängder som konsumenterna rimligtvis 
förväntar sig.

Or. en
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Motivering

Konsumenterna kan lätt bli vilseledda om t.ex. det finns en stor bild av jordgubbar på en 
saftförpackning, när den huvudsakliga frukten i saften är äpplen.

Ändringsförslag 275
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) i fråga om mjölk, genom att påstå att 
mjölken är ”färsk” om sista 
förbrukningsdagen följer mer än sju dygn 
efter det att mjölkförpackningen har 
fyllts,

Or. en

Motivering

I dag har ultrapastöriserad mjölk alltmer börjat komma i stället för färsk mjölk i butikerna. 
Den här mjölken har pastöriserats som ”vanlig” mjölk, men vid högre temperatur, och den är 
mikrofiltrerad. Den håller sig i upp till 21 dygn bara inte förpackningen öppnas. Men den 
säljs som ”färsk” och detta är vilseledande för konsumenterna. Somliga medlemsstater har 
därför redan infört föreskrifter om en maximal sista förbrukningsdag för mjölk som 
betecknats som ”färsk”.

Ändringsförslag 276
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom att det i reklamen för ett 
livsmedel uttryckligen påstås att 
innehållet av socker och/eller fett 
minskats, om inte samtidigt 
energiinnehållet (uttryckt i kilojoule eller 
kilokalorier) minskats i motsvarande 
grad, vilket kan vilseleda konsumenten.
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Or. ro

Motivering

Om ett livsmedels innehåll av socker och/eller fett är lägre än vad som föreskrivs i 
lagstiftning för att klassificeras i kategorin ”socker- och/eller fettsnål”, men innehåller andra 
ingredienser som ökar kaloriinnehållet (t.ex. kolhydrater såsom stärkelse eller tillsatser i 
form av modifierad stärkelse), och om det på marknaden finns ett jämförbart livsmedel som 
inte innehåller dessa ingredienser, kan producenten av det första livsmedlet av 
marknadsföringsskäl klassificera det i kategorin "dietprodukter", trots att det berörda 
livsmedlet inte har ett lägre kaloriinnehåll.

Ändringsförslag 277
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsinformation ska vara korrekt, 
tydlig och lätt att förstå för konsumenterna.

2. Livsmedelsinformation ska vara korrekt, 
tydlig och lätt att förstå för konsumenterna.
Kommittén som avses i artikel 49.1 får 
upprätta en icke uttömmande förteckning 
över sådana påståenden och villkor som 
avses i punkt 1, vilkas användning alltid 
ska vara förbjuden eller begränsad.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att behålla den befintliga bestämmelsen i 
EU:s livsmedelslagstiftning enligt vilken medlemsstaterna ska handla gemensamt när 
begränsningar måste införas för användningen av vissa påståenden och villkor på etiketter. I 
avsaknad av en sådan bestämmelse skulle enskilda medlemsstater kunna lagstifta på egen 
hand, och då vore det lätt hänt att medlemsstaterna fick olika definitioner så att det uppstod 
handelshinder på den inre marknaden. 
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Ändringsförslag 278
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsinformation ska vara korrekt, 
tydlig och lätt att förstå för konsumenterna.

2. Livsmedelsinformation ska vara korrekt, 
tydlig, lätt att läsa och lätt att förstå för 
konsumenterna.

Or. sv

Ändringsförslag 279
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 ska 
livsmedelsföretagare, inom det företag
som de styr, säkerställa att de krav i 
livsmedelslagstiftningen som är relevanta 
för deras verksamhet följs och kontrollera 
att dessa krav uppfylls.

1. Den person som är ansvarig för 
livsmedelsinformationen ska se till att 
märkningsuppgifterna finns med och är 
korrekta.

Or. de

Motivering

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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Ändringsförslag 280
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa och konsumenternas 
möjligheter att göra välgrundade val.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 281
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Livsmedelsföretagare som för första 
gången släpper ut ett livsmedel på 
marknaden vilket är avsett för 
slutkonsumenter eller storkök ska se till 
att livsmedelsinformation har angetts och 
att den är korrekt, i enlighet med gällande 
lagstiftning om livsmedelsinformation.

3. Livsmedelsföretagare ska, i den 
utsträckning som 
livsmedelsinformationen hänför sig till 
det företag som står under deras kontroll, 
se till att den information som 
tillhandahålls uppfyller bestämmelserna i 
denna förordning.

Or. de
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Ändringsförslag 282
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, iaktta vederbörlig 
omsorg för att säkerställa att den 
föreskrivna livsmedelsinformationen har 
angetts, i synnerhet genom att inte 
leverera livsmedel som de, på grundval av 
den information som de besitter i 
egenskap av fackmän, vet eller misstänker 
inte uppfyller kraven.

4. Om livsmedelsföretagare som ansvarar 
för detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen får kännedom 
om att ett livsmedel inte uppfyller
bestämmelserna i denna förordning ska
de omedelbart och i lämplig omfattning 
reagera på detta.

Or. de

Motivering

Med hjälp av denna förordning bör en klar och proportionell ansvarsfördelning garanteras, 
som motsvarar uppgifterna för var och en livsmedelsföretagare inom leverans- och 
försörjningskedjan för livsmedel. Detta innebär att varje ekonomisk aktör bör svara för att de 
rättsföreskrifter följs som hänför sig till vederbörandes ansvarsområde inom 
livsmedelsförsörjningskedjan.

Ändringsförslag 283
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, iaktta vederbörlig
omsorg för att säkerställa att den 
föreskrivna livsmedelsinformationen har 
angetts, i synnerhet genom att inte leverera 

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, med föreskriven 
omsorg bidra till att bestämmelserna för 
livsmedelsinformation har följts, i 
synnerhet genom att inte leverera livsmedel 
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livsmedel som de, på grundval av den
information som de besitter i egenskap av 
fackmän, vet eller misstänker inte 
uppfyller kraven.

som de, på grundval av de kunskaper som 
de besitter i egenskap av sakkunniga 
leverantörer, vet eller misstänker inte 
uppfyller dessa bestämmelser.

Or. de

Ändringsförslag 284
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Information av det slag som krävs i leden d och i behövs för att företagaren som levererar 
livsmedel till slutkonsumenten ska kunna tillhandahålla denne den obligatoriska 
livsmedelsinformation som anges i artikel 9.1.

Ändringsförslag 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 

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

färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet för 
återförsäljning eller vidareförädling så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1, vid behov, kan 
tillhandahållas slutkonsumenterna.

Or. en

Motivering

Alla de uppgifter som nämnts i artikel 9.1 måste tillhandahållas för att den som tar emot 
livsmedlet ska kunna hantera det rätt (vid lagring etc) och sedan föra informationen vidare 
till konsumenten. Dessutom behövs den här föreskriften ofrånkomligen för att 
spårbarhetskraven ska kunna uppfyllas.

Ändringsförslag 286
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 ac och f görs 
tillgänglig för slutkonsumenterna.

Or. sv

Motivering

Slutkonsumentens rätt till information bör stärkas. 
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Ändringsförslag 287
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I och med att led d tas med blir företagarna skyldiga att till den företagare som tar emot 
livsmedlet överföra information om mängderna av vissa ingredienser eller kategorier av 
ingredienser.

I och med att led i tas med blir företagarna skyldiga att överföra information om ursprunget 
till vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser. Information av det slag som krävs i led 
d och i behövs för att den företagare som levererar livsmedlet till slutkonsumenten ska kunna 
förse denne med den obligatoriska livsmedelsinformation som anges i artikel 9.1 .

Ändringsförslag 288
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Enligt bestämmelserna i artikel 14.6 
ska livsmedelsföretagare se till att de 
företag som de styr inte släpper ut 
livsmedel med bristfällig märkning eller 
oläsliga etiketter på marknaden.

Or. es
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Motivering

Man bör fastställa vem som bär ansvaret för att undvika saluföring av partier med felaktig 
eller oläslig märkning, eftersom dessa försvårar för konsumenterna eller hindrar dem från att 
få information.

Ändringsförslag 289
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I följande fall ska livsmedelsföretagare, 
inom det företag som de styr, säkerställa att 
de obligatoriska uppgifter som krävs enligt 
artikel 9 finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
saluförs, eller i de handelsdokument som 
avser livsmedlen, om det kan garanteras att 
dessa dokument antingen åtföljer de 
livsmedel som de avser eller skickas före 
eller samtidigt med leveransen:

6. I följande fall ska livsmedelsföretagare, 
inom det företag som de styr, säkerställa att 
de obligatoriska uppgifter som krävs enligt 
artikel 9 finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
saluförs, eller i de handelsdokument som 
avser livsmedlen, om det kan garanteras att 
dessa dokument antingen åtföljer de 
livsmedel som de avser eller skickas före 
eller samtidigt med leveransen, och att 
uppgifterna når slutkonsumenten:

Or. sv

Motivering

Slutkonsumentens rätt till information vid behov bör stärkas.

Ändringsförslag 290
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f och h
även finns på den yttre förpackning i vilken 
livsmedlet presenteras när det saluförs.

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, e, f, g
och h även finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
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saluförs.

Or. es

Motivering

Livsmedlets nettoinnehåll är också viktig information som bör finnas på den yttre 
förpackningen, precis som särskilda förvarings- eller användningsanvisningar. 

Ändringsförslag 291
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Livsmedlets beteckning. a) Livsmedlets beteckning och/eller den 
beteckning under vilken varan säljs.

Or. it

Ändringsförslag 292
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
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order to minimize the changes of the net weight.

Ändringsförslag 293
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Särskilda förvarings- eller 
användningsanvisningar.

g) Särskilda förvarings- eller 
användningsanvisningar, inbegripet 
förvaringskrav för öppnade produkter.

Or. es

Motivering

För närvarande anges förvaringstiden ofta inte för öppnade produkter och inte heller om de 
till exempel ska förvaras vid en särskild temperatur. Detta bör av säkerhetsskäl preciseras för 
konsumenterna.

Ändringsförslag 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Framställningsdatum.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna uppnå förordningens syfte, nämligen att ge konsumenterna lämplig 
information om de livsmedel de konsumerar så att de kan göra välgrundade val, är det 
väsentligt att de blir upplysta om framställningsdatumet.
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Ändringsförslag 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) Namnet, firmanamnet eller registrerat 
varumärke på och adressen till 
tillverkaren, förpackaren och, för 
produkter från tredjeländer, på en säljare 
som är etablerad inom gemenskapen.

Or. it

Motivering

Det är vikigt att införa ett krav på att den verkliga livsmedelsproducenten ska anges, dels för 
att konsumenten ska få korrekt information, dels för att främja livsmedelsindustrins 
konkurrenskraft. Frånvaron av ett sådant krav under årens lopp har bidragit till att 
fenomenet med privata märkningssystem har spridit sig vilket hotar företagens lönsamhet och 
därmed livsmedelsföretagens överlevnad. 

Ändringsförslag 296
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) Namn eller firmanamn och adress på 
tillverkaren, förpackaren och, i 
förekommande fall, på säljaren som är 
etablerad inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Namnet på tillverkaren och förpackaren är viktig information för konsumenterna, särskilt om 
produkten säljs med en stormarknads eget varumärke.
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Ändringsförslag 297
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) Namnet, firmanamnet eller registrerat 
varumärke på och adressen till 
tillverkaren, förpackaren och, för 
produkter från tredjeländer, på en säljare 
som är etablerad inom gemenskapen.

Or. it

Motivering

För produkter som importeras från tredjeländer måste importören anges.

Ändringsförslag 298
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort;
samt uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort för livsmedel som består av 
en enda ingrediens och för den 
huvudsakliga ingrediensen.

Or. en
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Motivering

Det blir allt vanligare att konsumenterna vill veta var deras livsmedel kommer ifrån och 
därför bör uppgifter om ursprungsland eller härkomstort obligatoriskt finnas med på alla 
livsmedel som består av en enda produkt, bland dem till exempel lamm-, gris- och getkött, 
fjäderfä, mejeriprodukter och nötter. Kravet på att livsmedelsinformationen ska innehålla 
uppgifter om ursprungsland eller härkomstort bör gälla, oavsett i vilka former ett livsmedel 
uppträder, antingen det är färskt, djupfryst, inlagt på burk eller har genomgått annan 
minimal bearbetning.

Ändringsförslag 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsort i de fall där 
underlåtenhet att lämna sådana uppgifter 
skulle kunna vilseleda konsumenterna på 
ett avgörande sätt i fråga om livsmedlets 
rätta ursprung eller härkomst.

Or. fr

Motivering

Ytterligare bestämmelser för angivandet av produkters ursprung är irrelevanta i den mån de 
leder till merkostnader och på flera sätt försvårar möjligheterna att anskaffa tillgängliga 
råvaror.
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Ändringsförslag 300
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungs- eller härkomstort 
med beaktande av artikel 35.3 och 35.4 
samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

Or. de

Motivering

En produkts härkomstort och primära ingredienser bör alltid anges.

Ändringsförslag 301
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort ska ges för följande 
produkter:
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ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i enlighet 
med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de bestämmelser 
som fastställs i enlighet med artikel 35.5.

a) Kött.
b) Fjäderfä.
c) Mejeriprodukter.
d) Färsk frukt och grönsaker; samt för 
kött och fjäderfä när de används som 
ingrediens i bearbetade livsmedel.
Om livsmedlet och den primära 
ingrediensen eller de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även den primära ingrediensens eller de 
primära ingrediensernas ursprungsland 
eller härkomstort anges.
För kött och fjäderfä får det anges ett 
enda ursprungsland eller en enda 
härkomstort endast om djuren har fötts, 
uppfötts och slaktats i samma land eller 
på samma ort. I andra fall ska uppgift om 
varje plats för födsel, uppfödning och 
slakt ges.
För alla andra livsmedel ska, om inte 
livsmedlen omfattas av särskild 
lagstiftning, ursprungslandet eller 
härkomstorten anges i de fall där 
underlåtenhet att lämna sådana uppgifter 
skulle kunna vilseleda konsumenterna på 
ett avgörande sätt i fråga om livsmedlets 
rätta ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i enlighet 
med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de bestämmelser 
som fastställs i enlighet med artikel 35.5.

Or. en
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Motivering

Konsumenterna har rätt till information, där det också bör ingå information om var de 
livsmedel de köper kommer från. Konsumenterna är mycket intresserade av livsmedlens 
ursprung och därför måste de obligatoriska märkningskraven byggas ut.

Ändringsförslag 302
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort ska ges för följande 
produkter:

a) Kött.
b) Fjäderfä.
c) Mejeriprodukter.
d) Färsk frukt och grönsaker; samt för 
kött och fjäderfä när de används som 
ingrediens i bearbetade livsmedel.
Om livsmedlet och den primära 
ingrediensen eller de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även ingrediensens eller ingrediensernas 
ursprungsland eller härkomstort anges.
För kött och fjäderfä får det anges ett 
enda ursprungsland eller en enda 
härkomstort endast om djuren har fötts, 
uppfötts och slaktats i samma land eller 
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på samma ort. I andra fall ska uppgift om 
varje plats för födsel, uppfödning och 
slakt ges.
För alla andra livsmedel ska, om inte 
livsmedlen omfattas av särskild 
lagstiftning, ursprungslandet eller 
härkomstorten anges i de fall där 
underlåtenhet att lämna sådana uppgifter 
skulle kunna vilseleda konsumenterna på 
ett avgörande sätt i fråga om livsmedlets 
rätta ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i enlighet 
med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de bestämmelser 
som fastställs i enlighet med artikel 35.5.

Or. en

Motivering

Konsumenterna har rätt till information, där det också bör ingå information om var de 
livsmedel de köper kommer från. Konsumenterna är mycket intresserade av livsmedlens 
ursprung och därför måste de obligatoriska märkningskraven byggas ut.



PE431.051v01-00 70/99 AM\799895SV.doc

SV

Ändringsförslag 303
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort för allt obearbetat kött, all 
obearbetad fisk och frukt och alla 
obearbetade grönsaker samt, för bearbetat 
kött, bearbetad fisk och bearbetade 
mejeriprodukter, uppgift om 
ursprungslandet eller -området för de 
jordbruksråvaror som huvudsakligen 
använts. Uppgifterna ska lämnas i enlighet 
med de bestämmelser som anges i
artikel 35.3 och 35.4 samt de bestämmelser 
som fastställs i enlighet med artikel 35.5.

Or. en

Motivering

Av omsorg om insynen och för att inte konsumenterna ska vilseledas bör ursprungslandet för 
de djur som använts vid livsmedelsproduktionen anges på etiketterna så att konsumenterna 
kan göra välgrundade val. Liknande kriterier bör gälla för fiskförädlingsprodukter, såsom 
rökt lax eller kaviar på burk, för att inte konsumenterna ska behöva gissa sig till varifrån 
produkterna kommer. Med det här ändringsförslaget tas också EU:s befintliga 
livsmedelslagstiftning om färsk fisk, färsk frukt och färska grönsaker med i den här 
förordningen. 

Ändringsförslag 304
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 

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

viktigaste jordbruksråvaran som använts 
under bearbetningen. Uppgifterna lämnas 
i enlighet med de bestämmelser som anges 
i artikel 35.3 och 35.4 samt de 
bestämmelser som fastställs i enlighet med 
artikel 35.5.

Or. it

Motivering

För öppenhetens skull bör konsumenterna få information om livsmedlens härkomst. 
Konsumenterna har rätt att få veta varifrån livsmedlet kommer för att kunna göra ett 
självständigt och välgrundat val. Eftersom bearbetade produkter kan ha tillkommit på olika 
platser bör spårbarheten garanteras.

Ändringsförslag 305
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort.
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Or. de

Motivering

Tilläggen till den nu gällande bestämmelsen understöds inte. De skulle medföra ytterligare 
komplikationer och kostnader, eftersom råvarornas ursprung i praktiken varierar utgående 
från var de finns att tillgå. Konsumenterna skulle få betala merkostnaderna för detta. 
Eftersom ursprunget i vilket fall som helst undantagslöst måste anges, eftersom konsumenten 
annars skulle bli vilseledd, medför detta således inget mervärde för konsumenten. Här bryter 
förslaget mot målet om en enklare gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag 306
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 307
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsland för 
obearbetade jordbruksprodukter och, för 
bearbetade produkter, uppgifter om det 
område där den huvudsakliga 
jordbruksråvaran som använts vid 
bearbetningen odlats eller uppfötts.
Uppgifterna ska lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

Or. sv

Motivering

För att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val är det viktigt att det känner till den 
huvudsakliga ingrediensens ursprung i bearbetade livsmedel.

Ändringsförslag 308
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 

i) Uppgifter om ursprungsland i de fall där 
underlåtenhet att lämna sådana uppgifter 
skulle kunna vilseleda konsumenterna på 
ett avgörande sätt i fråga om livsmedlets 
rätta ursprung eller härkomst.



PE431.051v01-00 74/99 AM\799895SV.doc

SV

helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska 
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

Or. en

Motivering

Tilläggen till nuvarande bestämmelser understöds inte, eftersom de kommer att orsaka en hel 
del ytterligare svårigheter och kostnader i och med att de i sista hand kan få som följd att det 
inte går att anskaffa råvaror på de ställen där de finns tillgängliga. Det blir konsumenterna 
som kommer att få stå för de extra kostnaderna.

Ändringsförslag 309
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 - led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprung och härkomst, av 
vilken produktens ursprung och 
karaktärsgivande beståndsdelar framgår.

Or. de

Motivering

Konsumenterna kräver i allt högre grad bekräftade upplysningar om ursprunget till produkter 
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och de beståndsdelar som är avgörande för deras värde (framför allt i fråga om kött och 
köttprodukter), såsom underlag för sina köpbeslut. Vi måste ta hänsyn till detta krav. En 
förteckning över produkter som obligatoriskt ska förses med sådana uppgifter bör läggas 
fram inom ramen för det föreskrivande förfarandet.

Ändringsförslag 310
János Áder

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Land där bearbetningsorten ligger, om 
en del av livsmedelstillverkningen skett 
utanför gemenskapen. 

Or. hu

Motivering

Livsmedelstillverkningens enskilda delar sker av olika ekonomiska skäl ofta utanför 
gemenskapen. Konsumenterna kan vilseledas om man enligt etiketten eller produktens yttre 
har motiverade skäl att tro att produkten både har sin ursprungsort och bearbetningsort inom 
gemenskapen.

Ändringsförslag 311
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) För kött och livsmedel som innehåller 
kött, platserna för födsel, uppfödning och 
slakt, i enlighet med artikel 2.3.

Or. en

Motivering

För kött är det olämpligt att ange bara en enda ursprungsort, om födsel, uppfödning och slakt 
skett på olika ställen. Undersökningar har visat att uppgifter om var djuren fötts, uppfötts och 
slaktats är mycket viktiga för konsumenterna, till exempel om de vill att djurtransporter ska 
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undvikas.

Ändringsförslag 312
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Kött av annat slag än nöt- och kalvkött 
ska märkas med uppgifter om följande:
i) Medlemsstat eller tredjeland där djuret 
är fött.
ii) Alla medlemsstater eller tredjeländer 
där djuret är uppfött.
iii) Medlemsstat eller tredjeland där djuret 
har slaktats.
Om emellertid köttet kommer från djur 
som fötts, uppfötts och slaktats i) i en och 
samma medlemsstat får uppgiften ha 
följande lydelse: ”Härkomst:
(medlemsstatens namn)”,
ii) i ett och samma tredjeland får 
uppgiften ha följande lydelse: ”Härkomst:
(tredjelandets namn)”.

Or. de

Motivering

Just i fråga om kött har konsumenterna högt ställda förväntningar beträffande ursprungsland. 
Genom att de viktigaste faserna (alltså födelse, uppfödning och slakt) anges på köttet och kan 
spåras tillbaka tar man hänsyn till detta.
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Ändringsförslag 313
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Ursprungslandet för råvaran, för 
bearbetade livsmedel.

Or. it

Motivering

För större klarare och tydligare information till konsumenten. Många konsumenter sätter 
stort värde på sådan information.

Ändringsförslag 314
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Uppgift om ursprungsland för vissa 
primärprodukter, vilket avgörs från fall 
till fall och efter samråd med berörda 
parter från de branscher det gäller.

Or. en

Motivering

Ursprungsland på märkningen är redan obligatoriskt för vissa primärprodukter (exempelvis 
för nötkött) där det bedömts nödvändigt av spårbarhets- och säkerhetsskäl. Det kan 
fortfarande finnas andra produkter som det är värt att behandla på samma sätt och därför 
bör möjligheten till det kvarstå öppen. Dessutom skulle detta svara mot konsumenternas 
förväntningar på vissa typer av livsmedel. 
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Ändringsförslag 315
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

j) Bruksanvisning där det också ingår 
uppgifter om hur livsmedlet ska lagras 
och hur hållbart det är efter det att 
förpackningen öppnats, om det utan dessa 
upplysningar skulle vara omöjligt att 
använda livsmedlet på rätt sätt.

Or. de

Motivering

Obligatoriska uppgifter om hur produkter ska lagras och om hur de ska behandlas eller 
lagras efter det att förpackningen öppnats måste finnas med framför allt för produkter som 
kräver kyllagring och således är mikrobiologiskt känsliga.

Ändringsförslag 316
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la). Den utsträckning (uttryckt i procent) i 
vilken livsmedelsföretagaren vars namn 
står på etiketten garanterar att följande 
inte funnits med i livsmedlets 
leveranskedja:
1) Barnarbete, enligt definitionen i 
artikel 2 i ILO:s konvention nr 138.
2) Tvångsarbete, enligt definitionen i 
artikel 2 i ILO:s konvention nr 29.
3) Diskriminering, enligt definitionen i 
artikel 1 i ILO:s konvention nr 111.
4) Brott mot föreningsfriheten, enligt 
definitionen i artikel 2 i ILO:s 
konvention nr 87.
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Or. en

Motivering

Många konsumenter vill mycket gärna få veta om det vid produktionen av deras livsmedel 
förekommit sådant som barnarbete, tvångsarbete, diskriminering eller brott mot 
föreningsfriheten. Därför bör producenterna åläggas ange i vilken utsträckning de kan 
garantera att så inte varit fallet. Om inga sådana garantier kan ges skulle procenttalet vara 
0.

Ändringsförslag 317
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Uppgift om ursprung och härkomst för 
obearbetade livsmedel.

Or. de

Motivering

Konsumenterna kräver i allt högre grad bekräftade upplysningar om ursprunget till 
obearbetade livsmedel (framför allt i fråga om mjölk och kött) såsom underlag för sina 
köpbeslut. Vi måste ta hänsyn till detta krav.

Ändringsförslag 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Undantag för mikroföretag

Produkter tillverkade för hand av 
mikroföretag och lantbrukare ska 
undantas från de krav som anges i 
artikel 9.1 i. De kan också undantas från 
informationskraven i artikel 9.1 ak, om 



PE431.051v01-00 80/99 AM\799895SV.doc

SV

produkterna säljs på produktionsstället 
och försäljningspersonalen på begäran 
kan stå till tjänst med information.
Alternativt kan informationen ges via 
etiketter på hyllorna.

Or. en

Motivering

Det bör vara tillåtet med undantag för mikroföretag som tillverkar produkter för hand.

Ändringsförslag 319
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Ändringar av de obligatoriska uppgifterna för märkning utgör inte ”icke-väsentliga delar”.

Ändringsförslag 320
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. es

Motivering

Livsmedel som inte är färdigförpackade bör inte omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 321
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Kapitel IV om nationella bestämmelser bör utgå och ersättas av ett gemenskapsförfarande så 
att vi får full harmonisering över hela EU.
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Ändringsförslag 322
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 323
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 ak, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller etiketten, vara tryckta 
på förpackningen eller etiketten med ett 
läsbart teckensnitt och med minst följande
teckenstorlek, varvid bokstaven ”x” ska 
tjäna som referens:
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Minst 1 mm för förpackningar och 
behållare vars största tryckbara yta eller 
vars etikett är mellan 25 och 75 cm2.
Minst 1,4 mm för förpackningar eller 
behållare vars största tryckbara yta eller 
vars etikett är större än 75 cm2.

Or. fr

Motivering

En minsta storlek på 3 mm skulle bidra till att förpackningarnas storlek ökade, vilket strider 
mot miljömålen. En något mindre storlek är tillräcklig för de allra flesta konsumenter, på 
villkor att strikta läsbarhetskriterier tillämpas.

Ändringsförslag 324
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

1a. Kommissionen ska tillsammans med 
relevanta representanter för 
intressegrupper utarbeta riktlinjer för 
läsbarheten.

Or. de

Motivering

Det finns många faktorer som påverkar hur läsbar en etikett är, såsom teckensnitt och 
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teckenstorlek, färg, kontrastverkan, trycktäthet och så vidare. Det räcker inte med att man tar 
hänsyn till bara en enda av dem, för att man ska kunna garantera den läsbarhet som 
eftersträvas. Det fungerar inte i praktiken med krav på en minsta teckenstorlek på 3 mm. 
Större etiketter leder till större förpackningar och således ökad belastning på miljön.

Ändringsförslag 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

I samråd med företrädare för de relevanta 
intressegrupperna får kommissionen 
lägga fram förslag om hur 
livsmedelsinformationen till 
konsumenterna ska göras läsbar.

Or. en

Motivering

Det finns många andra faktorer än teckenstorleken som påverkar livsmedelsetiketternas 
läsbarhet. Om det vore obligatoriskt med en teckenstorlek på minst 3 mm skulle man på vissa 
förpackningar inte kunna få med all obligatorisk information, framför allt inte på flerspråkiga 
etiketter. Det skulle ofrånkomligen öka storleken på vissa förpackningar vilket i sin tur skulle 
strida mot målet om att minska förpackningsavfallet. Kommissionen bör dock uppmuntras att 
ta fram riktlinjer för hur informationen på etiketterna kan göras läsbar. 
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Ändringsförslag 326
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 ak, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten i ett tydligt läsbart format 
och med en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
samt med en teckenstorlek där 
bokstaven x är minst 1,2 mm hög.

För att livsmedelsinformationen ska bli 
läsbar ska det också tas hänsyn till 
följande:
i) Textens layout.
ii) Stilen.
iii) Teckenstorleken.
iv) Den tryckta textens färg.
v) Bakgrundsfärgen.
vi) Förpackningen och tryckningen.
vii) Synavståndet och vinkeln.
Kommissionen ska, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3, utarbeta regler 
för hur dessa faktorer ska hanteras för att 
livsmedelsinformationen säkert ska bli 
läsbar för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Informationen på förpackningarna måste vara tydligt läsbar för konsumenterna för att de ska 
kunna få någonting ut av den. För att det klart ska framgå vilken teckenstorlek som bör 
användas tas det med en hänvisning till x-höjden (höjden på bokstaven lilla x), som brukar 
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användas som referensvärde för teckensnittet. Information på alla förpackningar, oavsett 
storlek, bör vara tydligt läsbar för konsumenterna. Annars är den meningslös.

Ändringsförslag 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 ak, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1 vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten på ett tydligt 
och läsbart sätt med avseende på
teckensnitt, färg och kontrast.

Kommissionen ska genom samråd med 
företrädare för de relevanta 
intressegrupperna utarbeta bindande 
regler för läsbarheten hos 
livsmedelsinformation för konsumenter.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 328
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 ak, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten i ett tydligt läsbart format 
där konsumenterna omöjligen kan 
vilseledas.

Andra faktorer som ska beaktas för att 
göra livsmedelsinformationen läsbar är 
textlayout, teckensnittets stil, storlek och 
färg, bakgrundsfärg, färg på 
förpackningen och de tryckta 
upplysningarna samt synavstånd och 
vinkel.
Kommissionen ska, tillsammans med 
europeiska konsumentorganisationer och 
berörda parter, ta fram föreskrifter om 
hur var och en av de ovannämnda 
faktorerna ska hanteras för att 
livsmedelsinformationen säkert ska bli 
läsbar för konsumenterna. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

För att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val ska all information som finns på en 
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etikett vara lätt att se, tydligt läsbar och inte vilseledande. 

Ändringsförslag 329
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 ak, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 1,5 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 330
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

eller etiketten i ett tydligt läsbart format 
och med en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden
samt med en teckenstorlek där 
bokstaven x är minst 1,2 mm hög.

För att livsmedelsinformationen ska bli 
läsbar ska det också tas hänsyn till 
följande:
i) Textens layout.
ii) Stilen.
iii) Teckenstorleken.
iv) Den tryckta textens färg.
v) Bakgrundsfärgen.
vi) Förpackningen och tryckningen.
vii) Synavståndet och vinkeln.
Kommissionen ska, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3, utarbeta regler 
för hur dessa faktorer ska hanteras för att 
livsmedelsinformationen säkert ska bli 
läsbar för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Informationen på förpackningarna måste vara tydligt läsbar för konsumenterna för att de ska 
kunna få någonting ut av den. För att det klart ska framgå vilken teckenstorlek som bör 
användas tas det med en hänvisning till x-höjden (höjden på bokstaven lilla x), som brukar 
användas som referensvärde för teckensnittet. Information på alla förpackningar, oavsett 
storlek, bör vara tydligt läsbar för konsumenterna. Annars är den meningslös.

Ändringsförslag 331
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De obligatoriska uppgifterna som 
anges i artikel 9.1 ska presenteras på ett 
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sådant sätt att en betydande kontrast 
mellan de tryckta upplysningarna och 
bakgrunden säkerställs och att de är lätta 
att se, klart läsbara och outplånliga.

Or. fr

Ändringsförslag 332
Glenis Willmott

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kraven i punkt 1 angående minsta 
teckenstorlek ska inte gälla livsmedel som 
omfattas av kommissionens 
direktiv 1999/21/EG av den 25 mars 1999 
om dietlivsmedel för speciella medicinska 
ändamål.

Or. en

Motivering

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål omfattas av långtgående ytterligare krav på 
texten, förutom dem som anges i artikel 9.1 i förslaget till förordning, och inte ens på 
förhållandevis stora förpackningar skulle man med den nu föreslagna teckenstorleken kunna 
få plats med all den obligatoriska informationen. Etiketterna på sådana livsmedel hänskjuts 
till medlemsstaternas behöriga myndigheter i samband med att de anmäls och det går att 
kontrollera läsbarheten om någon tillverkare använt sig av detta undantag.

Ändringsförslag 333
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k samt i artikel 9.1 c, f, g och j ska 
finnas i samma synfält.
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Or. fr

Motivering

Alla uppgifter som rör hälsa (allergiframkallande ämnen, bästföredatum, förvarings- och 
bruksanvisning) bör finnas i samma synfält. 

Ändringsförslag 334
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska, tillsammans med 
europeiska konsumentorganisationer och 
berörda parter, ta fram föreskrifter om 
hur de faktorer som anges i artikel 14.1 
ska hanteras, för att 
livsmedelsinformationen på förpackningar 
eller behållare med mycket liten yta säkert 
ska bli läsbar för konsumenterna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 335
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 336
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 10 cm2, förutsatt att läsbarheten 
garanteras eller att informationen lämnas 
i annan form som är lättillgänglig för 
konsumenten.

Or. es

Motivering

Föredraganden föreslår att direkt stryka undantaget, men med detta ändringsförslag 
bibehålls kommissionens förslag men informationen till konsumenten garanteras.

Ändringsförslag 337
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största tryckbar yta som 
är mindre än 25 cm2. I medlemsstater med 
flera officiella språk får särskilda 
nationella bestämmelser införas för 
sådana förpackningar eller behållare.

Or. fr
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Ändringsförslag 338
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 25 cm2. Särskilda nationella 
bestämmelser får antas i de medlemsstater 
som har flera officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven i punkt 1 angående minsta 
teckenstorlek ska inte gälla livsmedel som 
omfattas av kommissionens 
direktiv 1999/21/EG av den 25 mars 1999 
om dietlivsmedel för speciella medicinska 
ändamål.

Or. fr

Motivering

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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Ändringsförslag 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven i punkt 1 angående minsta 
teckenstorlek ska inte gälla
modersmjölksersättning, tillskottsnäring 
och avvänjningskost, vilka är avsedda för 
spädbarn och småbarn och omfattas av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG av 
den 22 december 2006 om 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring samt av kommissionens 
direktiv 2006/125/EG av den 
5 december 2006 om spannmålsbaserade 
livsmedel och barnmat för spädbarn och 
småbarn.

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag 341
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och, om så är tillämpligt, 

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

är tillämpligt, outplånlig. Annan text, 
illustrationer eller annat infogat material, 
eller livsmedelsförpackningen själv, till 
exempel till följd av häftflikar, får inte på 
något sätt dölja, skymma, eller avbryta den 
obligatoriska livsmedelinformationen.

Or. sv

Ändringsförslag 342
János Áder

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Den obligatoriska 
livsmedelsinformationen får inte leda till 
att storleken och/eller massan på 
livsmedlets förpacknings- eller 
förvaringsmaterial ökar.

Or. hu

Motivering

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

Ändringsförslag 343
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För produkter som inte är 
färdigförpackade ska informationen om 
de obligatoriska uppgifterna presenteras i 
skriftlig form. Informationen kan ges med 
hjälp av uppställda skyltar, 
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informationsblad och dylikt, men den 
måste finnas till påseende på 
försäljningsstället och konsumenterna ska 
när som helst lätt kunna få tag i den.

Or. de

Motivering

Det är i sak på sin plats att i princip information om alla obligatoriskt föreskrivna uppgifter 
ska tillhandahållas konsumenterna också i samband med att varor säljs oförpackade.

Ändringsförslag 344
János Áder

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. hu

Motivering

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

Ändringsförslag 345
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 15 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

anges i artiklarna 9 och 29 ska på 
kundens begäran finnas tillgänglig innan 
köpet avslutas och kan finnas på 
stödmaterialet för distansförsäljningen eller 
tillhandahållas på andra lämpliga sätt.

Or. de

Motivering

Regelbundna förändringar i produkternas sammansättning, till exempel att saltinnehållet 
minskas eller att fett ersätts, gör det i praktiken omöjligt att tillhandahålla aktuell information 
om allt stödmaterial för distansförsäljningen. Kataloger och broschyrer är det vanligaste 
sättet att bedriva distansförsäljning, särskilt för små eller medelstora företag. Förutom 
avsevärda kostnader uppstår det också en stor belastning på miljön, i och med att det i 
framtiden kommer att gå åt fyra gånger mera papper till katalogerna, för att den 
obligatoriska informationen ska kunna rymmas med i dem.

Ändringsförslag 346
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 15 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
finnas tillgänglig innan avtalet ingås och
vara läsbar på ett sätt som är lämpligt för 
det medel för distanskommunikation som 
används och konsumenterna ska få den 
obligatoriska informationen via ett 
varaktigt medium inom en rimlig tid efter 
det att avtalet ingåtts, dock senast när 
varan levereras och då genom tillämpning 
av artikel 13.2 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Den föreslagna formuleringen speglar bättre tillvägagångssättet i annan tillämplig 
konsumentlagstiftning i EU.
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Ändringsförslag 347
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 348
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den obligatoriska livsmedelsinformationen (dvs. uppgifterna i artikel 9.1 och de obligatoriska 
tilläggsuppgifterna för vissa livsmedelskategorier enligt bilaga III) ska finnas tillgänglig 
innan köpet avslutas. Detta ändringsförslag ska säkerställa att all obligatorisk 
livsmedelsinformation, också den information som krävs i artikel 9.1 d, f, g, h och k, finns att 
tillgå även när köpet ingås.
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Ändringsförslag 349
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.2 ska obligatorisk 
livsmedelsinformation anges på de 
officiella språken i de medlemsstater där 
ett livsmedel saluförs i en för 
genomsnittskonsumenten lättförståelig 
form. 

Or. it

Motivering

Användningen av officiella språk garanterar med större säkerhet att konsumenterna förstår 
informationen.


