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Ændringsforslag 350
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De medlemsstater, hvor en fødevare 
markedsføres, kan på deres område kræve, 
at disse oplysninger figurerer på et eller 
flere af Unionens officielle sprog. Disse 
krav må imidlertid ikke forhindre, at 
obligatoriske oplysninger i stedet bliver 
givet på andre af Unionens officielle 
sprog, som forbrugerne i den pågældende 
medlemsstat har let ved at forstå.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk information om fødevarer skal angives på et sprog, som forbrugerne forstår, 
men reglerne må ikke hindre varernes frie bevægelighed. Sprogregler skal være fleksible nok 
til at tillade forbrugere at modtage information på et sprog, som de kan forstå uden 
problemer. EF-Domstolens retspraksis støtter en sådan fleksibilitet.

Ændringsforslag 351
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Oplysninger om artikel 9, stk. 1: b) "ingredienslisten", d) "mængden af visse ingredienser 
eller kategorier af ingredienser" og g) "særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter" bør 
også være obligatoriske for produkter, som udbydes i glasflasker til genbrug.

Ændringsforslag 352
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 353
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 

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

flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f) og i artikel 29, stk. 1, litra a). Det er 
imidlertid obligatorisk at angive alle de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, via internettet, og oplysningerne 
skal være tilgængelige på købsstedet.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens ændring af ændringsforslag 106. At et produkt er lille begrunder ikke undladelse 
af den obligatoriske deklaration i henhold til artikel 9. Oplysningerne bør være tilgængelige 
via internettet.

Ændringsforslag 354
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade, der kan 
trykkes oplysninger på, har et flademål på 
under 100 cm2, er det kun obligatorisk at 
anføre de oplysninger, der er nævnt i 
artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og f). De 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, litra b), skal gives på andre måder 
eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

For at gøre emballagen letlæselig er det imidlertid nødvendigt med en fritagelse for et 
område, der måler op til 100 cm² og ikke kun op til 10 cm². F.eks. har emballagen på en 
chokoladebar en printbar størrelse på 70 cm². 
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Ændringsforslag 355
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 14, stk. 4, for så vidt angår 
emballager eller beholdere, hvis største 
yderflade har et flademål på under 25 cm2, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), b), c), e) og f). For at afhjælpe 
eventuelle problemer med læsbarheden 
skal de oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), også gives på 
andre måder eller fremlægges på 
anmodning af forbrugeren.

Or. fr

Begrundelse

   Ingredienslisten skal altid angives, uanset hvilken størrelse emballagen har. Da 
anvendelsen af artikel 14, stk. 4, imidlertid ikke sikrer en optimal læsbarhed for alle 
forbrugere, bør disse oplysninger også kunne gives på andre måder.

Ændringsforslag 356
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udeladelse af visse obligatoriske 
oplysninger

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

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

(3) Uden at andre krav i 
fællesskabslovgivningen om obligatorisk 
næringsdeklaration derved tilsidesættes, er 
den deklaration, der er omhandlet i artikel 
9, stk. 1, litra l), ikke obligatorisk for de 
fødevarer, der er anført i bilag IV.

(3) Uden at andre krav i 
fællesskabslovgivningen om obligatorisk 
næringsdeklaration derved tilsidesættes, er 
den næringsdeklaration, der er omhandlet 
i artikel 9, stk. 1, litra l), ikke obligatorisk 
for de fødevarer, der er anført i bilag IV.

Or. de

Begrundelse

Undtagelserne bør gælde for pakkestørrelser på under 80 cm2.   Energiværdien bør 
imidlertid stadig anføres.

Ændringsforslag 357
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår fødevarer i 
emballager eller beholdere, hvor den 
største yderflade er på under 25 cm2, er 
det ikke obligatorisk at anføre en 
næringsdeklaration i henhold til artikel 9, 
stk. 1, litra l), på emballagen eller 
mærkningen. Det er imidlertid 
obligatorisk at angive alle de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, via 
internettet, og oplysningerne skal være 
tilgængelige på købsstedet.

Or. en
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Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til bilag IV. Den første sætning er taget fra 
bilag IV for at indarbejde kravet om en bestemmelse om obligatoriske oplysninger via 
internettet.

Ændringsforslag 358
Carl Schlyter for Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår fødevarer tilberedt i 
storkøkkener, jf. artikel 2, stk. 2, litra d), 
er de oplysninger, der er anført i artikel 9 
og artikel 29, ikke obligatoriske. De 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, litra a), b), c) og i), skal imidlertid 
stilles til rådighed på anmodning.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens ændring af det relevante ændringsforslag.  Storkøkkener skal undtages fra de 
generelle oplysningskrav; de bør imidlertid på anmodning kunne give oplysning om navn, 
ingredienser, allergener og oprindelsesland for de anvendte ingredienser.

Ændringsforslag 359
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det gælder ikke-færdigpakkede varer 
og varer tilberedt i storkøkkener, jf. 
artikel 2, stk. 2, litra d), er - med 
undtagelse af artikel 9, stk.1, litra c) - de 
oplysninger, der er anført i artikel 9 og 
artikel 29, ikke obligatoriske.



AM\800408DA.doc 9/116 PE431.137v01-00

DA

Or. de

Begrundelse

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Ændringsforslag 360
Carl Schlyter for Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarekæder, der serverer 
standardiserede fødevarer, skal give de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, litra a), b), c), i) og l), på 
fødevarens emballage.

Or. en

Begrundelse

Storkøkkener, der serverer standardiserede fødevarer, f.eks. fødevarekæder, skal give 
følgende oplysninger på emballagen: navn, ingredienser, allergener og oprindelsesland samt 
en næringsdeklaration.
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Ændringsforslag 361
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved fødevarer, der er fremstillet af 
dyr, som har fået genetisk modificeret 
foder i henhold til forordning (EF) nr. 
1829/2003, skal ordene "fra dyr, som har 
fået genetisk modificeret foder" være 
medtaget på den ingrediensliste, der 
henvises til i artikel 19, og stå umiddelbart 
efter de(n) pågældende ingrediens(er).
Såfremt der ikke er nogen ingrediensliste, 
skal ordene "fremstillet af dyr, som har 
fået genetisk modificeret foder" klart 
fremgå af etiketten.

Or. en

Begrundelse

Det er interessant for forbrugerne at vide, om en fødevare er blevet fremstillet af dyr fodret 
med genetisk modificeret foder. Der er et klart hul i bestemmelserne vedrørende fødevarer 
fremstillet af dyr fodret med genetisk modificeret foder, da sådanne produkter ifølge 
betragtning 16 til forordning 1829/2003 er undtaget fra mærkningskravet.

Ændringsforslag 362
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ved produkter, der indeholder æg 
eller ægprodukter, skal de udtryk, der 
fremgår af bilag I i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 557/2007, tilføjes i 
parentes efter de respektive ingredienser i 
ingredienslisten, alt efter hvilken 
produktionsmetode der er anvendt til 
produktion af æggene. De respektive 
ingredienser kan, når der er tale om 
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økologisk producerede æg, mærkes i 
henhold til artikel 23, stk. 4, litra b), i 
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007.

Or. en

Begrundelse

Mange forbrugere vil gerne vide, hvilken produktionsmetode æggene i deres mad er 
fremstillet efter. Ingredienserne skal derfor specificeres under anvendelse af udtrykkene: "fra 
fritgående høns", "skrabeæg" eller "fra burhøns".

Ændringsforslag 363
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ost, smør, fermenteret mælk og fløde, 
såfremt der ikke er tilsat andre ingredienser 
end mælkeprodukter, enzymer og kulturer 
af mikroorganismer, der er nødvendige for 
fremstillingen, eller det salt, som er 
nødvendigt til fremstilling af anden ost  
end frisk ost og smelteost,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.
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Ændringsforslag 364
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

e) vin og vinprodukter som defineret i 
artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) 
nr. 479/2008 og i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91, lignende 
produkter, der er fremstillet af andre 
frugter end druer, cider, pærecider, øl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 110/2008 om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 og andre 
alkoholholdige drikkevarer. Senest [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
om nødvendigt efter følgende procedure:

i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 113, 
stk. 1

ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
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cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,

iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89, den procedure, der er fastsat 
i forordningens artikel 25, stk. 1,

iv) hvad angår andre produkter, 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

ea) Dette berører ikke de specifikke 
forhold, der fremgår af procedurerne for 
de produkter, der er omhandlet i litra e), 
nr. i), ii), og iii)

Or. en

Begrundelse

Hvis vin, øl og spiritus er undtaget, mens andre alkoholholdige drikkevarer ikke er undtaget, 
ville der ikke være nogen konsekvens på området. Det ville være til fordel for bestemte 
definerede produkter, mens andre ville blive diskrimineret, udsat for konkurrenceforvridning 
og forbrugerne ville blive vildledt med hensyn til den relative sammensætning af forskellige 
produkter.

Ændringsforslag 365
Glenis Willmott og Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 

udgår
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spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

Or. en

Begrundelse

Der bør også gives oplysninger om de ingredienser, der anvendes i alkoholholdige 
drikkevarer. 

Ændringsforslag 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 

e) vin som defineret i artikel 1, stk. 1, i 
Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 og i 
artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1601/91, lignende produkter, 
der er fremstillet af andre frugter end 
druer, cider, pærecider, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
110/2008 af 15. januar 2008 om
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 1576/89 
og andre alkoholiske drikkevarer. Efter 
[fem år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
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ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
om nødvendigt efter følgende procedurer:
i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin, den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 113, stk. 1,
ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/1991 af 10. 
juni 1991 om almindelige regler for 
definition, betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,
iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/1989, den procedure, der er 
fastsat i forordningens artikel 25, stk. 2,
iv) hvad angår andre produkter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
Uden at de særlige forhold, der er fastsat 
gennem procedurerne for produkterne i 
nr. i), ii) og iii), berøres heraf, skal 
foranstaltningerne i stk. 1 anvendes 
konsekvent og på samme tid for alle de 
produkter, der er beskrevet i stykket.

Or. es
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Begrundelse

Visse grundlæggende spørgsmål må første afklares, inden der kræves ingrediensmærkning 
eller næringsdeklaration for alkoholholdige drikkevarer, der ikke indtages på grund af deres 
næringsværdier. Forordning 479/2008, 1601/91 og 110/2008 fastsætter specifikke regler for 
mærkning af vine og spiritus. De giver også mulighed for at fastsætte 
gennemførelsesbestemmelserne gennem specifikke udvalgsprocedurer. Denne mulighed bør 
opretholdes af hensyn til sammenhæng.

Ændringsforslag 367
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999. Efter [fem år efter 
nærværende forordnings ikraftrædelse] 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af artikel 19 med hensyn til 
vin, og den kan lade rapporten ledsage af 
særlige foranstaltninger vedrørende 
bestemmelser om ingrediensmærkning.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,  

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at der er pligt til at informere forbrugerne om de ingredienser, der 
anvendes til fremstilling af øl og spiritus. Der er store forskelle mellem de ingredienser, der 
anvendes i disse produkter. F.eks. kan byg i øl for en stor dels vedkommende erstattes af majs. 
Det fremgår af betragtning 27, at alkoholholdige blandede drikkevarer bør forsynes med 
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oplysninger om ingredienserne for at give forbrugerne den information, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg. Disse oplysninger bør stilles til rådighed med hensyn til 
øl og spiritus.

Ændringsforslag 368
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

e) drikkevarer, der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol. Inden ...* 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af artikel 19 med hensyn til 
nævnte produkter, og den kan lade 
rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
om nødvendigt efter følgende procedurer:

i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel ... i Rådets forordning 
(EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om 
den fælles markedsordning for vin, den 
procedure, der er fastsat i forordningens 
artikel 113, stk. 1,
ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
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cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,
iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/89, den procedure, der er fastsat 
i forordningens artikel 25,
iv) hvad angår andre produkter, 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
___________
*EUT: Tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées.  Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive.  De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Ændringsforslag 369
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ingredienser, der er opført i bilag II, 
eller stoffer, der hidrører fra en ingrediens, 
der er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til 
ingrediensens betegnelse, jf. dog de 
undtagelser, der er fastsat i nævnte bilag.

(1) Ingredienser, der er opført i bilag II, 
eller stoffer, der hidrører fra en ingrediens, 
der er opført i bilag II, angives i 
ingredienslisten, således at modtagerne 
tydeligt kan se risikoen for allergi eller 
intolerans, jf. dog de undtagelser, der er 
fastsat i nævnte bilag.

Or. de
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Begrundelse

En tydeliggørelse for at præcisere, at ingredienserne skal betegnes på en sådan måde, at 
allergikere tydeligt kan se ingrediensernes potentiale for at fremkalde allergi. 

Ændringsforslag 370
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til ingrediensens 
betegnelse, jf. dog de undtagelser, der er 
fastsat i nævnte bilag.

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til betegnelsen 
på den ingrediens eller det stof, der 
forårsager allergier eller intolerans, jf. 
dog de undtagelser, der er fastsat i nævnte 
bilag.

Or. fr

Begrundelse

  Det er klarere og mere effektivt at anføre det stof, der fremkalder allergier eller intolerans, i 
stedet for den ingrediens, der indeholder et sådant stof.    

Ændringsforslag 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis der er tale om ikke-
færdigpakkede fødevarer. I så fald bør 
medlemsstaterne sikre, at de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), 
udleveres efter anmodning.
Medlemsstaterne kan vedtage regler for, 
hvorledes disse oplysninger skal gøres 
tilgængelige.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er sammenlignet med EU-institutionerne i en bedre position til at regulere 
spørgsmålet om ikke-færdigpakkede fødevarer i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis der er tale om ikke-
færdigpakkede fødevarer. I så fald kan 
medlemsstaterne bestemme, at de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, litra c), skal udleveres efter 
anmodning. Medlemsstaterne kan vedtage 
regler for, hvorledes disse oplysninger 
skal gøres tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.



AM\800408DA.doc 21/116 PE431.137v01-00

DA

Ændringsforslag 373
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis der er tale om ikke-
færdigpakkede fødevarer. I så fald skal 
der i salgsområdet eller på menukortet 
klart og synligt gøres opmærksom på, at
- kunderne kan få oplysninger om 
allergifremkaldende stoffer under 
salgssamtalen og/eller ved hjælp af 
tilgængeligt informationsmateriale
- krydskontaminering ikke kan udelukkes.

Or. de

Begrundelse

En omfattende allergimærkning af alle produkter er næsten umulig i forbindelse med ikke-
færdigpakkede varer og ville navnlig medføre betydelige konkurrencemæssige ulemper og 
yderligere omkostninger for små og mellemstore virksomheder. Derudover kan muligheden 
for krydskontaminering ikke udelukkes i virksomheder med et begrænset 
forarbejdningsområde. Kravet om tydelig skiltning giver virksomhederne retssikkerhed.

Ændringsforslag 374
Pilar Ayuso og Esther Herranz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der kan om nødvendigt under 
anvendelse af nedenstående procedure 
vedtages detaljerede regler, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede angivelse skal 
udformes:

i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin, den procedure, der er fastsat i 
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forordningens artikel 113, stk. 1

ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13

iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89, den relevante procedure, der 
er fastsat i forordningen

iv) hvad angår andre alkoholholdige 
drikkevarer, forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Forordning 479/2008, 1601/91 og 110/2008 fastsætter specifikke regler for mærkning af vine 
og spiritus. De giver også mulighed for at fastsætte gennemførelsesbestemmelser via deres 
særlige komitologiprocedure. Af hensyn til sammenhængen, bør disse bestemmelser 
opretholdes.

Ændringsforslag 375
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen anføres i overensstemmelse med 
bilag IX.

2. Datoen for mindste holdbarhed skal 
være nem at finde og må ikke være skjult.
Den anføres som følger:
a) Datoen skal følge efter udtrykket:
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– "mindst holdbar til …", når datoen 
angiver dagen,
– "mindst holdbar til og med …" i andre 
tilfælde.
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
– enten selve datoen,
– eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Disse oplysninger suppleres om 
nødvendigt med en angivelse af de 
opbevaringsforskrifter, som skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.
c) Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge.
Dog er det for fødevarer:

– med en holdbarhed på under 3 måneder
tilstrækkeligt at angive dag og måned,

– med en holdbarhed på over 3 måneder, 
men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt 
at angive måned og år,
– med en holdbarhed på over 18 måneder 
tilstrækkeligt at angive året.

d) Datoen for mindste holdbarhed skal 
angives på de enkelte færdigpakkede 
portioner.
e) Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for:
– frisk frugt og friske grøntsager, 
herunder kartofler, som ikke er skrællet, 
snittet eller behandlet på lignende måde;
denne undtagelse finder ikke anvendelse 
på spirende frø og lignende produkter 
såsom skud af bælgfrugter,
– vine, hedvine, mousserende vine, 
aromatiserede vine og lignende produkter, 
der er fremstillet af andre frugter end 
druer, samt drikkevarer, der henhører 
under KN-kode 22060091, 22060093 og 
22060099, og som er fremstillet af druer 
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eller druemost,
– drikkevarer med et alkoholindhold på 
10 volumenprocent eller derover,

– ikke-alkoholholdige læskedrikke, 
frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 volumenprocent i individuelle 
beholdere på mere end 5 liter, som skal 
leveres til storkøkkener,
– bageri- og konditorvarer, der på grund 
af deres beskaffenhed normalt fortæres 
inden 24 timer efter fremstillingen,
– eddike,
– kogesalt,
– sukker i fast form,
– konfekturevarer, der næsten 
udelukkende består af aromatiserende 
og/eller farvede sukkerarter,
– tyggegummi og lignende 
tyggeprodukter,
– konsumis i individuelle portioner.

Or. de

Begrundelse

Bilag IX bør af klarhedshensyn indføjes i den lovgivningsmæssige tekst.  Sidste 
anvendelsesdato er ikke længere nødvendig, når der foreligger en dato for mindste 
holdbarhed.   Oplysninger om fremstillingsdato vil føre til forøget administrativ byrde og 
ekstraomkostninger.  Navnlig kvaliteten af dybfrostvarer afhænger ikke kun af deres alder 
men i langt større grad af opbevaringsforholdene. Det er allerede i dag principielt forbudt at 
bringe ikke-omsættelige varer på markedet.  

Ændringsforslag 376
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen 
anføres i overensstemmelse med bilag IX.

2. Datoen skal være nem at finde og må 
ikke være skjult. Den anføres som følger:
A. DATO FOR MINDSTE 
HOLDBARHED:

III a) Datoen skal følge efter udtrykket:
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IV – "Mindst holdbar til …", når datoen 
angiver dagen,
– "Mindst holdbar til og med …" i andre 
tilfælde.

VI b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:

VII – enten selve datoen,
VIII – eller en henvisning til det sted på 

mærkningen, hvor datoen er anført.
IX Om nødvendigt skal der efter disse 

oplysninger følge en beskrivelse af de 
opbevaringsbetingelser, der skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.
c) Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge.

XI Dog er det for fødevarer:
XII – med en holdbarhed på under 3 måneder 

tilstrækkeligt at angive dag og måned,
XIII – med en holdbarhed på over 3 måneder, 

men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt 
at angive måned og år,

XIV – med en holdbarhed på over 18 måneder 
tilstrækkeligt at angive året.

XV d) Datoen for mindste holdbarhed skal 
angives på de enkelte færdigpakkede 
portioner.

XVI e) Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for:

XVII – frisk frugt og friske grøntsager, 
herunder kartofler, som ikke er skrællet, 
snittet eller behandlet på lignende måde;
denne undtagelse finder ikke anvendelse 
på spirende frø og lignende produkter 
såsom skud af bælgfrugter,

XVIII – vine, hedvine, mousserende vine, 
aromatiserede vine og lignende produkter, 
der er fremstillet af andre frugter end 
druer, samt drikkevarer, der henhører 
under KN-kode 22060091, 22060093 og 
22060099, og som er fremstillet af druer 
eller druemost,

XIX – drikkevarer med et alkoholindhold på 
10 volumenprocent eller derover,
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XX – ikke-alkoholholdige læskedrikke, 
frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 volumenprocent i individuelle 
beholdere på mere end 5 liter, som skal 
leveres til storkøkkener,

XXI – bageri- og konditorvarer, der på grund 
af deres beskaffenhed normalt fortæres 
inden 24 timer efter fremstillingen,

XXII – eddike,
XXIII – kogesalt,
XXIV – sukker i fast form,
XXV – konfekturevarer, der næsten 

udelukkende består af aromatiserende 
og/eller farvede sukkerarter,

XXVI – tyggegummi og lignende 
tyggeprodukter.

XXVII B. SIDSTE ANVENDELSESDATO:
XXVIII a) Datoen skal følge efter udtrykket 

"sidste anvendelsesdato".
XXIX b) De i litra a) fastsatte angivelser 

ledsages af:
XXX enten selve datoen,
XXXI eller en henvisning til det sted på 

mærkningen, hvor datoen er anført.
XXXII Efter disse oplysninger skal følge en 

beskrivelse af de opbevaringsbetingelser, 
der skal overholdes.

XXXIII c) Datoen skal omfatte en angivelse i 
ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
nævnte rækkefølge.

XXXIV d) De nærmere enkeltheder vedrørende 
angivelsen af datoen for mindste 
holdbarhed, jf. dette stykkes punkt A, 
litra c), kan fastsættes efter 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2.

XXXV C. FREMSTILLINGSDATO:
XXXVI a) Datoen skal følge efter udtrykket 

"fremstillet den ...".
XXXVII b) De i litra a) fastsatte angivelser 

ledsages af:
XXXVIII – enten selve datoen,
XXXIX eller en henvisning til det sted på 

mærkningen, hvor datoen er anført.
XL c) Datoen skal omfatte en angivelse i 

ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
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nævnte rækkefølge.

Or. nl

Begrundelse

For the sake of clarity, Annex IX should be incorporated into the legislative text and amplified 
to include provisions on the date of manufacture in keeping with Article 2(2)(s) a (new). The 
derogation from the requirement to indicate the date of minimum durability for individual 
portions of ice-cream is deleted.

Individual portions can be separated from the package or lot in which they have been sold, so 
it is essential that each detachable portion bears the date of minimum durability. The words 
'best before…' are interpreted in accordance with national legislation.

Ændringsforslag 377
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Brugsanvisningen for en fødevare bør 
være udformet på en sådan måde, at 
fødevaren kan anvendes på hensigtsmæssig 
måde. Hvor det er relevant, bør der være 
anvisninger for køle- og 
opbevaringsforhold.  

Or. de

Begrundelse

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.
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Ændringsforslag 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

1. Den obligatoriske næringsdeklaration
(i det følgende benævnt "obligatorisk 
næringsdeklaration") skal indeholde 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 379
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk
næringsdeklaration") skal indeholde 
følgende oplysninger:

1. Den obligatoriske næringsdeklaration i 
det primære synsfelt (i det følgende 
benævnt "næringsdeklaration på 
emballagens forside") skal indeholde 
følgende oplysninger:

a) energiværdi, a) energiværdi
b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer,
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter og salt i fødevaren.

Den obligatoriske næringsdeklaration på 
emballagens bagside (i det følgende 
benævnt "næringsdeklaration på 
emballagens bagside") skal omfatte 
mængden af de næringsstoffer, der er 
anført i første afsnit, samt mængden af 
følgende:
i) protein
ii) kulhydrater
iii) kostfibre
iv) transfedtsyrer.

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

som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for vins vedkommende, og 
den kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for vin.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at det primære synsfelt refererer til området på 
emballagens forside. Det skal også sikre, at en obligatorisk næringsdeklaration består af to 
dele, nemlig begrænsede oplysninger på emballagens forside om energiværdi og fire 
næringsstoffer og en mere omfattende deklaration på emballagens bagside af otte 
næringsstoffer samt energiværdi.

Ændringsforslag 380
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kostfibre, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer og salt.

Or. de
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Begrundelse

Det skal sikres, at  forbrugerne også oplyses om indholdet af kostfibre og proteiner.

Ændringsforslag 381
Carl Schlyter, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter, salt, kulhydrater, protein og 
kunstige og naturlige transfedtsyrer.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af protein og transfedtsyrer er en vigtig forbrugeroplysning, og det bør derfor være 
obligatorisk at angive det. Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem kunstige og naturlige 
transfedtsyrer, da producenten kan regulere indholdet af kunstige transfedtsyrer.

Ændringsforslag 382
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

a) energiværdi, a) energiværdi samt

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kulhydrater og 
fedt.

Or. de
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Begrundelse

Ved ændrin gsforslaget sikres det, at de næringsstoffer, der også tidligere indgik i 
næringsdeklarationen, er angivet. Alle ernæringsanbefalinger bør henvise til disse 
"makronæringsstoffer", fordi forbrugerne er blevet vant til denne form for angivelse og har 
lært at læse den. 

Ændringsforslag 383
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a, b og b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) energiværdi, a) energiværdi (kalorieværdi),
b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer,
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, kulhydrater, med 
særlig angivelse af sukkerarter, og salt,

ba) mængden af mættede fedtsyrer, 
transfedtsyrer, sukkerarter, kostfibre og 
protein.

Or. fr

Ændringsforslag 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk 
næringsdeklaration") skal indeholde 
følgende oplysninger:

1. Den obligatoriske næringsdeklaration i 
det primære synsfelt (i det følgende 
benævnt "næringsdeklaration på 
emballagens forside") skal omfatte 
mængden af følgende:

a) energiværdi,
b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

2 i) fedt  
3 ii) mættede fedtsyrer  
4 iii) sukkerarter
iv) salt og energiværdi.
Den obligatoriske næringsdeklaration på 

emballagens bagside (i det følgende 
benævnt "næringsdeklaration på 
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emballagens bagside") skal omfatte 
mængden af de næringsstoffer, der er 
anført i stk. 1, litra a), samt mængden af 
følgende:
5 i) protein
6 ii) kulhydrater
7 iii) kostfibre samt
8 iv) transfedtsyrer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at det primære synsfelt refererer til området på 
emballagens forside. Det skal også sikre, at en obligatorisk næringsdeklaration består af to 
dele, nemlig begrænsede enkle oplysninger på emballagens forside om fire næringsstoffer og 
energiværdi samt en mere omfattende deklaration på emballagens bagside af otte 
næringsstoffer samt energiværdi.

Ændringsforslag 385
János Áder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

(b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
protein og kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

Or. hu

Begrundelse

For mange forbrugere med nyreinsufficiens er en obligatorisk angivelse af proteinindholdet 
også vigtigt.
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Ændringsforslag 386
Esther de Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer,
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kulhydrater, med 
særlig angivelse af sukkerarter, fedt 
mættede fedtsyrer, kostfibre og natrium.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med fødevareindustriens normale praksis, 
hvorefter de otte vigtigste næringsstoffer fremgår af næringsdeklarationen på emballagens 
bagside 

Ændringsforslag 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

Or. en

Begrundelse

Protein er et livsvigtigt næringsstof. Mængden af protein bør indgå i den obligatoriske 
næringsdeklaration for at give forbrugerne mulighed for at få oplyst alle fødevarens 
energigivende næringsstoffer. 
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Ændringsforslag 388
Andres Perello Rodriguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

(b) mængden af fedt, transfedtsyrer,
mættede fedtsyrer, protein, kulhydrater, 
med særlig angivelse af sukkerarter, og 
salt.

Or. es

Begrundelse

Det bør være obligatorisk og ikke valgfrit at medtage oplysninger om transfedtsyrer og 
protein i den obligatoriske næringsdeklaration.

Ændringsforslag 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter, og salt.

Or. de

Begrundelse

Disse næringsstoffer er de vigtigste angivelser, der også kan forstås af forbrugeren. Navnlig 
begrebet salt bør bibeholdes, eftersom de fleste forbrugere ikke vil forstå begrebet natrium. 
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Ændringsforslag 390
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af  
naturligt sukker og sødestoffer, og salt.

Or. de

Begrundelse

Mængden af naturligt sukker og sødestoffer bør indgå i den obligatoriske næringsdeklaration 
for at give forbrugerne mulighed for at få kendskab til fødevarens fuldstændige 
næringsmæssige sammensætning.

Ændringsforslag 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår drikkevarer, der 
indeholder mere end 1,2 volumenprocent 
alkohol skal den obligatoriske 
næringsdeklaration udelukkende bestå af 
energiværdien.
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ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Energiværdien bør fremgå af mærkningen på alkoholholdige drikkevarer.

Ændringsforslag 392
Åsa Westlund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. sv
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Begrundelse

Det er vigtigt, at forbrugerne også oplyses om ingredienserne i alkoholholdige drikkevarer. 
Dette er navnlig vigtigt for forbrugere med diabetes.

Ændringsforslag 393
Åsa Westlund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den obligatoriske næringsdeklaration for 
alkoholholdige drikkevarer skal også 
omfatte energiindholdet og mængden af 
kulhydrater.

Or. sv
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Ændringsforslag 394
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, er det uforståeligt, hvorfor netop alkoholholdige drikkevarer skulle stilles bedre og 
undtages fra mærkningskravene.
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Ændringsforslag 395
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol. Kommissionen udarbejder 
senest efter [5 år efter nærværende 
forordnings ikrafttrædelse] en rapport om 
anvendelsen af dette stykke for disse 
produkters vedkommende, og den kan lade 
rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol., og dermed også alkopops, er ikke 
omfattet at denne forordning.

Ændringsforslag 396
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

alkoholholdige drikkevarer.
Kommissionen udarbejder efter [5 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af dette stykke for 
disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om tilvejebringelse af næringsoplysninger 
til forbrugerne om disse produkter.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i Artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Hvis vin, øl og spiritus, men ikke andre alkoholholdige drikkevarer, undtages, vil 
harmonisering i industrien være umulig. Det ville give visse produkter en fortrinsstilling på 
bekostning af andre produkter. Det ville skabe konkurrenceforvridning, og forbrugerne ville 
blive vildledt om de respektive ingredienser i de forskellige produkter.

Ændringsforslag 397
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 
volumenprocent alkohol. Inden ...* 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af dette stykke for disse 
produkters vedkommende, og den kan lade 
rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
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ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages om nødvendigt
efter følgende procedurer:

i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin, den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 113, stk. 1,
ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,
iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/89, den procedure, der er fastsat 
i forordningens artikel 25,
iv) hvad angår andre produkter, 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
___________
*EUT: Tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. fr
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Begrundelse

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées.  Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive.  De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Ændringsforslag 398
Pilar Ayuso og Esther Herranz García

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i artikel 1, stk. 1, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 og i artikel 2, 
stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 
1601/91, lignende produkter, der er 
fremstillet af andre frugter end druer, 
cider, pærecider, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 1576/89 
og andre alkoholiske drikkevarer.
Kommissionen udarbejder efter [fem år 
efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages om nødvendigt efter følgende 
procedurer:
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i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april
2008 om den fælles markedsordning for 
vin, den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 113, stk. 1,

I ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/1991 af 10. 
juni 1991 om almindelige regler for 
definition, betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,

II iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/1989, den procedure, der er 
fastsat i forordningens artikel 25, stk. 2,

III iv) hvad angår andre produkter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

IV 2. Uden at de særlige forhold, der er 
fastsat gennem procedurerne for 
produkterne i nr. i), ii) og iii), berøres 
heraf, skal foranstaltningerne i stk. 1 
anvendes konsekvent og på samme tid for 
alle de produkter, der er beskrevet i 
stykket.

Or. es

Begrundelse

Visse grundlæggende spørgsmål må første afklares, inden der kræves ingrediensmærkning 
eller næringsdeklaration for alkoholholdige drikkevarer, der ikke indtages på grund af deres 
næringsværdier. Forordning 479/2008, 1601/91 og 110/2008 fastsætter specifikke regler for 
mærkning af vine og spiritus. De giver også mulighed for at fastsætte 
gennemførelsesbestemmelserne gennem specifikke udvalgsprocedurer. Denne mulighed bør 
opretholdes af hensyn til sammenhæng.
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Ændringsforslag 399
Struan Stevenson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Efter [fem år efter nærværende 
forordnings ikraftrædelse] udarbejder 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af artikel 19 med hensyn til nævnte 
produkter, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om 
ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
og vinprodukter som defineret i artikel 1, 
stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 og i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91, lignende 
produkter, der er fremstillet af andre 
frugter end druer, cider, pærecider, øl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 110/2008 om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 og andre 
alkoholholdige drikkevarer. Senest [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
om nødvendigt efter følgende procedure:

a) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 113, 
stk. 1

b) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
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vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,

c) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89, den procedure, der er fastsat 
i forordningens artikel 25, stk. 1,

d) hvad angår andre produkter, 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Dette berører ikke de specifikke forhold, 
der fremgår af procedurerne for de 
produkter, der er omhandlet i andet 
afsnit, litra a), b) og c).

Or. en

Begrundelse

Hvis vin, øl og spiritus er undtaget, mens andre alkoholholdige drikkevarer ikke er undtaget, 
ville der ikke være nogen konsekvens på området. Det ville være til fordel for bestemte 
definerede produkter, mens andre ville blive diskrimineret, udsat for konkurrenceforvridning 
og forbrugerne ville blive vildledt med hensyn til den relative sammensætning af forskellige 
produkter.

Ændringsforslag 400
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en fødevare indeholder 
industrielt producerede transfedtsyrer, 
skal dette altid angives på emballagen.
Hvis fødevaren ikke er færdigpakket, skal 
denne oplysning meddeles 
slutforbrugeren på anden vis.
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Or. sv

Ændringsforslag 401
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer, a) transfedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer (herunder 

deres omega 9-bestanddele),
c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer (herunder deres 

omega 3- og omega 6-bestanddele),
ca)  kolesterol (LDL og/eller HDL),

d) polyoler, d) polyoler,
e) stivelse, e) stivelse,
f) kostfibre, f) kostfibre,
g) protein, g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.
ha) andre stoffer, jf. bilag XIII, del A.

Or. ro

Begrundelse

Listen over næringsstoffer må være mere omfattende, eftersom visse typer fedt (f.eks. omega 
3) fremmer de sundhedsmæssige fordele, som forbrugerne eventuelt søger.
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Ændringsforslag 402
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,
c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,
d) polyoler, d) polyoler,
e) stivelse, e) stivelse,
f) kostfibre,
g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

Transfedtsyrer, kostfibre og protein skal indgå i den obligatoriske næringsdeklaration på 
emballagens bagside og fjernes derfor fra denne liste.

Ændringsforslag 403
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer a) transfedtsyrer
b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,
d) polyoler, d) polyoler,
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da) kolesterol
e) stivelse, e) stivelse,

f) kostfibre,
g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

ha) andre stoffer i overensstemmelse 
med bilag XIII, del A, samt bestanddele af 
disse næringsstoffer.

Or. de

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres, at også kolesterol kan indgå i næringsdeklarationen.

Ændringsforslag 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer,

b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,

d) polyoler, d) polyoler,

e) stivelse, e) stivelse,

f) kostfibre, f) kostfibre,

g) protein,

h) vitaminer og mineraler som anført i h) vitaminer og mineraler som anført i 
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bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af protein og transfedtsyrer er en vigtig forbrugeroplysning, og det bør derfor være 
obligatorisk at angive det. Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem kunstige og naturlige 
transfedtsyrer, da producenten kan regulere indholdet af kunstige transfedtsyrer.

Ændringsforslag 405
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer,

b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,

d) polyoler, d) polyoler,

e) stivelse, e) stivelse,

ea) kolesterol,

f) kostfibre,

g) protein,

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

ha) yderligere stoffer i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1925/2006.
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Or. fr

Begrundelse

Det kan være nyttigt for forbrugeren, at kolesterol angives separat fra fedtstoffer, der 
indeholder dette stof. De udgåede elementer indsættes i artikel 29, stk. 1. 

Ændringsforslag 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer,

b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,

d) polyoler, d) polyoler,

e) stivelse, e) stivelse,

f) kostfibre,

g) protein,

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

Transfedtsyrer, kostfibre og protein skal indgå i den obligatoriske næringsdeklaration på 
emballagens bagside og fjernes derfor fra denne liste.
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Ændringsforslag 407
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan indeholde 
yderligere oplysninger om et eller flere af 
følgende stoffer eller grupper af stoffer:

a) transfedtsyrer, a) transfedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer,
c) flerumættede fedtsyrer,
d) polyoler,
e) stivelse,

b) enkeltumættede fedtsyrer,
c) flerumættede fedtsyrer,
d) polyoler,
e) stivelse,

f) kostfibre, f)   kostfibre,
fa)  forskellige sukkerarter
fb)  salt fc) kolesterol

g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.
ha) yderligere stoffer i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1925/2006.

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst). Kolesterol skal tilføjes. Protein blev medtaget i artikel 29, 
stk. 1, litra b). 

(Vedrører ikke den danske tekst). (Vedrører ikke den danske tekst).

Listen over de næringsstoffer, der yderligere frivilligt kan anføres i næringsdeklarationen, 
bør være i overensstemmelse med andre fællesskabsbestemmelser (bl.a. forordning (EF) nr. 
1925/2006 vedrørende tilsætningsstoffer). Det er begrundelsen for at supplere stk. 2 
tilsvarende. 
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Ændringsforslag 408
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) polyoler d) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) protein udgår

Or. en

Ændringsforslag 410
János Áder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) protein udgår

Or. hu

Begrundelse

Proteinindholdet er blandt de obligatoriske elementer, der kræves af forbrugere med 
nyreinsufficiens.
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Ændringsforslag 411
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er obligatorisk at deklarere 
mængden af stoffer, der tilhører en af de i 
stk. 2 anførte kategorier af næringsstoffer 
eller udgør bestanddele deraf, når der 
anvendes en ernærings- og/eller 
sundhedsanprisning.

3. Det er obligatorisk at deklarere 
mængden af stoffer, der tilhører en af de i 
stk. 2 anførte kategorier af næringsstoffer 
eller udgør bestanddele deraf, når der 
anvendes en ernærings- og/eller 
sundhedsanprisning af disse.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 412
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår drikkevarer, der 
indeholder mere end 1,2 volumenprocent 
alkohol, skal den obligatoriske 
næringsdeklaration udelukkende bestå af 
energi- og sukkerværdien.
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foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Energi- og sukkerværdien bør fremgå af mærkningen på alkoholholdige drikkevarer.

Ændringsforslag 413
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

I det mindste bør alkoholholdige drikkevarers energiværdi også angives. 

Ændringsforslag 414
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
deklarationen af energi og næringsstoffer 
for så vidt angår præcisionen af de 
deklarerede værdier, f.eks. forskellene 
mellem de deklarerede tal og de tal, der 
konstateres ved offentlig kontrol, efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2.

Der kan fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
deklarationen af energi og næringsstoffer 
for så vidt angår præcisionen af de 
deklarerede værdier, f.eks. forskellene 
mellem de deklarerede tal og de tal, der 
konstateres ved offentlig kontrol, efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De tilladte forskelle mellem de deklarerede tal og de tal, der konstateres ved offentlig kontrol, 
vil være afgørende for anvendelsen af forordningen og bør derfor fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer 
eller disses bestanddele, jf. stk. 1, angives 
pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Or. en
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Begrundelse

Et fælles positivt næringssymbol vil gøre det lettere for forbrugerne at træffe de sundeste 
valg, når de køber fødevarer. Fødevarer, der er mærket med et positivt symbol, kunne f.eks. 
indeholde mindre fedt, sukker og salt og flere kostfibre end fødevarer af samme type, som ikke 
bærer symbolet. Med et positivt symbol kan forbrugerne træffe et sundere valg i 
købsøjeblikket.

Ændringsforslag 416
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.
Desuden kan mængden af energi og 
næringsstoffer angives pr. portion.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger, der er angivet pr. portion er meget mere relevant for forbrugerne.  Oplysninger 
angivet pr. 100 g eller ml kan både være meningsløst (hvor der faktisk spises portioner af en 
anden størrelse) og vildledende.  Endvidere vil oplysninger angivet pr. 100 g eller ml gøre det 
mere besværligt for forbrugerne at beregne deres faktiske indtag og følgelig at sammensætte 
en sund afbalanceret kost.

Ændringsforslag 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Derudover kan mængden af energi og 
næringsstoffer angives pr. portion.
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Såfremt fødevaren er færdigpakket som 
en enkeltportion, skal den i stk. 1 nævnte 
mængde af energi og næringsstoffer 
ligeledes angives pr. portion.
Såfremt oplysningerne angives pr. 
portion, skal antallet af portioner i 
pakningen angives, portionsstørrelsen 
være realistisk og oplysningerne skal 
præsenteres eller forklares på en for 
gennemsnitsforbrugeren forståelig måde.

Or. en

Begrundelse

Hvis mængden af energi og næringsstoffer angives pr. 100 g eller pr. 100 ml, får forbrugerne 
mulighed for direkte at sammenligne produkter. Derfor bør disse oplysninger principielt også 
være obligatoriske, når det gælder portionsemballager. Den yderligere mærkning med 
mængden af energi og næringsstoffer pr. portion bør naturligvis navnlig være mulig for 
portionsemballager. For at gøre det lettere for forbrugerne at orientere sig, bør 
portionsoplysninger være obligatoriske i forbindelse med færdigpakkede enkeltportioner.

 Definitionen af portionsstørrelse tjener til at give forbrugerne et fast punkt at gå efter. 
Portionsstørrelsen bør desuden rette sig efter forbrugernes faktiske gennemsnitsforbrug for at 
undgå vildledende oplysninger. F.eks. har en mængde på 25 g, der ofte anvendes som 
portionsstørrelse, vist sig at være en urealistisk referencestørrelse.

Ændringsforslag 418
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.
Derudover kan mængden af energi og 
næringsstoffer i henhold til artikel 32, stk. 
2 og 3, angives pr. portion.

Or. de

Begrundelse

Angivelse pr. portion skal kun supplere angivelse pr. 100 g for ikke at forringe muligheden for 
at sammenligne produkter.
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Ændringsforslag 419
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og 
pr. portion. Om nødvendigt angives 
mængden pr. portion i henhold til artikel 
32, stk. 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

Mængden af energi og næringsstoffer i et produkt skal altid angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
for ikke at vildlede forbrugeren og for at gøre det let at sammenligne produkter. Desuden skal 
oplysninger om mængden pr. portion angives på emballagens bagside.

Ændringsforslag 420
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 og 
3.
Derudover kan mængden af energi og 
næringsstoffer angives pr. portion.
Såfremt fødevaren er færdigpakket som 
en enkeltportion, skal den i stk. 1 nævnte 
mængde af energi og næringsstoffer 
ligeledes angives pr. portion.
Såfremt oplysningerne angives pr. 
portion, skal antallet af portioner i 
pakningen angives, portionsstørrelsen 
være realistisk og oplysningerne skal 
præsenteres eller forklares på en for 
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gennemsnitsforbrugeren forståelig måde.
Sammen med fødevarevirksomhederne og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder udarbejder Kommissionen 
retningslinjer for angivelse af realistiske 
portionsstørrelser. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Ændringsforslag 421
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Derudover kan mængden af energi og 
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næringsstoffer også angives pr. pakning.
Dette gælder såvel for færdigpakkede 
fødevarer i enkeltportioner som for 
pakninger, der indeholder flere portioner.

Or. en

Begrundelse

Ved at vælge en mærkning pr. pakning kan det uløselige problem med at definere, hvilke 
portioner der er realistiske for alle enkeltpersoner og alle madkulturer i Europa, løses på en 
konstruktiv måde. Og risikoen for vildledende mærkning som følge af almindelige variationer 
fra standardportioner vil blive minimeret. En mærkning pr. pakning vil også give 
fødevareindustrien et incitament til at mindske pakningernes størrelse i en tid præget af 
fedmeproblemer. 

Ændringsforslag 422
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ud over angivelserne pr. 100 g eller pr. 100 ml skal der også altid være en angivelse pr. 
portion.
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Ændringsforslag 423
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og
pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion.

Or. en

Begrundelse

Hvis portionerne er færdigpakkede (f.eks. yoghurt og slik), skal deklarationen af energi og 
næringsstoffer også angives pr. portion, da denne angivelse er mere forståelig for 
forbrugerne. Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 32.

Ændringsforslag 424
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Or. fr

Begrundelse

Overensstemmelse med det nye stk. 2 vedrørende angivelse pr. portion.



PE431.137v01-00 62/116 AM\800408DA.doc

DA

Ændringsforslag 425
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Or. sv

Ændringsforslag 426
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml kan oplysningerne gives pr. 
portion anført på etiketten, forudsat at 
antallet af portioner i pakningen er 
angivet, og at portionerne er strengt 
identiske.
Den obligatoriske næringsdeklaration i 
det primære synsfelt for de bestanddele, 
der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra 
a) og b), må kun indeholde en angivelse 
pr. portion, hvis fødevaren består af 
færdigpakkede individuelle portioner, og 
portionerne er strengt identiske, eller hvis 
der er tale om enkelte enheder, der er 
indbyrdes ens.

Angivelse pr. portion som eneste angivelse i 
det primære synsfelt for de bestanddele, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra a) og b) for 
fødevarer, der ikke er nævnt i stk. 2, 
fastsættes af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
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forordning ved at supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 49, 
stk. 3, inden udgangen af overgangsperioden.

Or. fr

Begrundelse

 Angivelse af energiværdien pr. portion er langt nyttigere for forbrugeren for de fleste 
produkters vedkommende end en angivelse pr. 100 g, som er relativ abstrakt. Definitionen af 
størrelsen på referenceportionerne skal imidlertid harmoniseres på en sådan måde, at der er 
mulighed for en enkel sammenligning mellem forskellige mærker for den samme type produkt. 

Ændringsforslag 427
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I næringsdeklarationen kan elementer 
af indholdet, alt efter hvad der er relevant, 
udtrykkes som en procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. portion. Hvis indholdet af 
vitaminer og mineraler deklareres, skal det 
ligeledes angives i procent af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, 
del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at mange fødevarer ikke kan indtages i mængder på 100 g eller 100 ml, er det 
vigtigt, at procentdelen af referenceindtaget udtrykkes pr. portion af produktet.  Dette vil gøre 
det muligt for forbrugerne at træffe informerede valg om kosten ud fra deres individuelle 
behov og at vurdere produktets placering i den daglige kost.
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Ændringsforslag 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I en obligatorisk ekstra
næringsdeklaration udtrykkes indholdet i 
tabelform som en procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml og jf. 
artikel 31, stk. 2, pr. portion. Hvis 
indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal mærkningen som 
minimum angive procentdelen af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 
A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde regler om ekstra mærkning for at opnå en vis 
standardisering og for at undgå en vildledning af forbrugerne, hvilket ellers ville kunne 
forekomme.

Ændringsforslag 429
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

I betragtning af at mange fødevarer ikke indtages pr. 100 g/ml, er det vigtigt, at procentdelen 
af referenceindtagene udtrykkes pr. portion af produktet. Dette vil give forbrugerne mulighed 
for at træffe kvalificerede kostvalg ud fra deres individuelle behov og tage stilling til, hvilken 
plads produktet skal have i den daglige kost.

Ændringsforslag 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 431
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Mængden af de næringsstoffer, der på 
emballagens forside er angivet i den 
næringsdeklaration, der er omhandlet i 
artikel 29, stk. 1, litra a), angives ved 
hjælp af et system med forskellige 
farvekoder.
Farverne grøn, gul og rød skal angive, om 
en fødevare har et lavt, medium eller højt 
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procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

indhold af disse næringsstoffer. Disse 
oplysninger angives pr. 100 g eller pr. 
100 ml. Definitionen af 
referencemængderne for højt, medium og 
lavt indhold af disse næringsstoffer 
fastsættes efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3, på grundlag af 
en udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.
Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 432
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I frivillige ekstra mærkninger skal 
næringsværdien præsenteres i tabelform 
og udtrykkes som en procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml og jf. 
artikel 31, stk. 2, pr. portion. Hvis 
indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal mærkningen som 
minimum angive procentdelen af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 
A, punkt 1.

Or. en



AM\800408DA.doc 67/116 PE431.137v01-00

DA

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde regler for frivillige næringsdeklarationer for at sikre en 
vis standardisering i sådanne tilfælde og for at undgå en vildledning af forbrugerne, hvilket 
ellers ville kunne forekomme. 

Ændringsforslag 433
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis en næringsdeklaration angiver en
procentdel af et referenceindtag, skal de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI 
anvendes, og de beregnede procentdele 
må kun anføres i næringsdeklarationen 
på emballagens bagside.

Or. en

Begrundelse

Hermed sikres, at det kun er de referenceværdier, der er fastsat af EFSA, der kan anvendes.

Ændringsforslag 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet også som en
procentdel af de referenceindtag, der er 
fastsat i bilag XI, del B, pr. 100 g eller pr. 
100 ml og pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion.
Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
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angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

Procentdelen af referenceindtagene er en værdifuld oplysning for de fleste forbrugere og bør 
derfor angives. Hvis fødevaren er færdigpakket som en individuel portion, bør der også være 
en næringsdeklaration pr. portion.

Ændringsforslag 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion.

3. Elementer af næringsdeklarationen kan 
udtrykkes som en procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. portion.

Or. en

Begrundelse

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.
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Ændringsforslag 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, for så vidt angår 
energiværdien, fedt, mættede fedtsyrer, 
sukker og salt, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller, jf. 
artikel 31, stk.2, pr. portion. Hvis indholdet 
af vitaminer og mineraler deklareres, skal 
det ligeledes angives i procent af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 
A, punkt 1.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ordførerens ændringsforslag135, der 
kræver ensartede portionsoplysninger.  En mærkning, der udelukkende angiver absolutter 
værdier pr. 100 g eller pr. 100 ml bør suppleres med en procentangivelse, for at sætte 
indtagelse af et produkt i forhold til det daglige behov, og dermed tilbyde forbrugeren
yderligere oplysninger, eftersom mange forbruger ved en angivelse i absolutte værdier ikke 
kan vurdere, om der er tale om en høj eller lav værdi.  

Ændringsforslag 437
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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procent af de referenceindtag, der er 
anført i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. it

Begrundelse

Procentangivelser, der bygger på de referenceindtag, der repræsenterer det daglige behov, er 
ikke helt entydigt og kan vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag 438
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Ændringsforslag 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 

3. Den obligatoriske næringsdeklaration, 
der er omhandlet i denne forordnings 
artikel 29, stk. 1, skal være placeret på 
emballagens forside og skal:
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mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

a) være placeret i det primære synsfelt 

b) indeholde en kombination af "store", 
"mellem" og "små" typer

c) indeholde en farvekode som trafiklys i 
farverne grøn, gul og rød samt

d) angive procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. portion.

Antallet af portioner pr. pakning skal 
være realistisk og have en fremtrædende 
placering i det primære synsfelt.

Definitionen af referencemængderne for 
højt, medium og lavt indhold af disse 
næringsstoffer fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3, på grundlag af en udtalelse fra 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet. Disse 
oplysninger skal angives pr. 100 g eller pr. 
100 ml og skal fremtræde i en 
kombination af "store", "mellem" og 
"små" typer og en farvekode som trafiklys 
i farverne grønt (for lavt), gul (for 
medium) og rødt (for højt).

Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

3a. Den obligatoriske næringsdeklaration, 
der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, og 2, 
skal være placeret på emballagens baside 
og indholdet skal angives pr. 100 g eller 
pr. 100 ml og pr. portion, jf. dog artikel 
32, stk. 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
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amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Ændringsforslag 440
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest seks måneder efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse 
fastsætter Kommissionen under 
hensyntagen til henstillingerne fra Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
og uafhængige forskningsresultater 
referenceværdier for indtag af energi og 
visse andre næringsstoffer end vitaminer 
og mineraler, som indsættes i bilag XI, del 
B. Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De værdier, der i øjeblikket fremgår af bilag XI, adskiller sig fra anbefalinger fra f.eks. det 
britiske agentur for fødevarestandarder eller WHO. I den seneste udtalelse fra EFSA om 
referenceværdier for kosten (5. august 2009) konkluderes, at der ikke kan gives nogen 
anbefalinger for sukkerarter, da der ikke findes tiltrækkelige data. Det er derfor fornuftigt, at 
der foretages en nærmere vurdering af de videnskabelige konklusioner inden der fastsættes 
referenceværdier, som ikke er alment accepterede. 
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Ændringsforslag 441
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer, jf. 
artikel 29, stk. 1, udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. en

Begrundelse

Transfedtsyrer skal ligesom mættede fedtsyrer indgå i den obligatoriske næringsdeklaration 
og skal derfor fjernes fra de frivillige oplysninger.

Ændringsforslag 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer, jf. 
artikel 29, stk. 1, litra b), udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. en

Begrundelse

Refererer til ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1.
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Ændringsforslag 443
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32
Angivelse pr. portion

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner 
i pakningen er angivet.
2. Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion.
3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 444
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 

1. Hvis fødevaren er færdigpakket i 
portioner, herunder individuelle 
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100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

portioner, kan oplysningerne som 
supplement til næringsdeklarationen pr. 
100 g eller pr. 100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, 
gives pr. portion anført på etiketten; i dette 
tilfælde skal antallet af portioner i 
pakningen angives.

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

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

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger,
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

3. Sammen med fødevarevirksomhederne 
og medlemsstaternes kompetente 
myndigheder udarbejder Kommissionen
retningslinjer for angivelse af realistiske 
portionsstørrelser. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. it

Begrundelse

Dette skaber større klarhed og giver en mere præcis definition af de spørgsmål, som skal 
omfattes af komitologi.

Ændringsforslag 445
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan
oplysningerne gives pr. portion anført på
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, skal
oplysningerne gives pr. portion på 
emballagens bagside med angivelse af
antallet af portioner i pakningen.

Or. en



PE431.137v01-00 76/116 AM\800408DA.doc

DA

Begrundelse

Oplysninger skal altid gives pr. 100 g eller pr. 100 ml for ikke at vildlede forbrugerne. Det 
gør det også let at sammenligne produkterne. Yderligere oplysninger om portioner skal 
angives på pakningen, fordi de kan hjælpe nogle forbrugere med at vurdere mængden af de 
fødevarer, de indtager.

Ændringsforslag 446
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner 
i pakningen er angivet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artiklen udgår, da portioner erstattes af "pr. pakning", jf. ændringsforslag nr. 1.  

Ændringsforslag 447
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Artiklen udgår, da portioner erstattes af "pr. pakning", jf. ændringsforslag nr. 1.
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Ændringsforslag 448
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, skal
oplysningerne angives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

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

2. Portionsoplysninger for fødevarer, der 
ikke er færdigpakkede som individuelle 
portioner, skal angives "pr. stk./enhed" 
på en måde, der er forståelig for 
forbruger, som f.eks. "pr. spiseske", "pr. 
teske" eller pr. kop".

Or. de

Begrundelse

Udover en angivelse pr. 100 g eller pr. 100 ml skal angivelserne også ske pr. portion, og 
disse angivelser skal være letforståelige for forbrugerne.

Ændringsforslag 449
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Næringsdeklarationer kan 
udelukkende angives pr. portion, hvis 
fødevaren præsenteres i pakninger med 
flere portioner, som er emballeret 
enkeltvis, og navnlig når vægten er under 
100g/100 ml.

Or. en
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Begrundelse

Den visuelle og æstetiske fremtræden af gavepakker med chokolade eller praliner til festlige 
lejligheder såsom mors dag vil blive ødelagt, hvis den obligatoriske næringsdeklaration 
flyttes til pakningens forside.

Ændringsforslag 450
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

3. Hvis en fødevare består af mere end en 
mindre pakning, der er præsenteret inden 
i en større pakning, skal mængden af 
energi og næringsstoffer angives ud fra 
størrelsen af den pakning, hvorpå 
oplysningerne faktisk er anført, selv om 
der så vil være forskel mellem 
oplysningerne på yderemballagen og de 
indre pakninger.

Or. en

Begrundelse

Når yderemballagen er blevet åbnet og måske ødelagt, har forbrugerne næringsdeklarationen 
på de færdigpakkede portioner. Portionsstørrelsen vil klart fremgå, således at det undgås, at 
forbrugerne vildledes.

Ændringsforslag 451
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen og i andre 
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andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:

former for oplysninger om 
næringsindholdet anvendes andre 
udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren. samt

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren. samt

b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke er 
fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer. samt

b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke er 
fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer. samt 

c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.

c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.

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

2. Kommissionen fastlægger efter 
proceduren i artikel 49, stk. 3, forskrifter 
for anvendelse af disse supplerende 
udtryksformer. Kriterierne baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed.
Ved fastsættelsen af kriterierne anmoder 
Kommissionen autoriteten om inden for 
12 måneder at tilvejebringe relevante 
videnskabelige udtalelser.

Or. en

Begrundelse

Det bør være tilladt at udtrykke næringsindholdet på andre måder. Der bør dog være enighed 
om betingelserne for sådanne udtryksformer på EU-plan.
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Ændringsforslag 452
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de udtryksformer,
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, og 2, 
artikel 31, stk. 2 og 3, kan der i 
næringsdeklarationen anvendes andre 
udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren samt

a) den supplerende udtryksform er i 
overensstemmelse med bedste praksis 
(som fastsat i nærværende forordning)

b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer. samt

b) udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren

c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.

c) den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer samt

ca) den støttes af uafhængige 
forbrugerundersøgelser, som viser at 
gennemsnitsforbrugeren forstår 
udtryksformen.

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

2. Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, skal identificeres og meddeles til 
Kommissionen.  Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger, bl.a. på et 
websted, der er oprettet til formålet.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at der kun tillades andre udtryksformer, når uafhængige forbrugerundersøgelser 
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viser, at der er tilslutning hertil. 

Ændringsforslag 453
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:
a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren. 
b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer.
c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.
2. Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, skal være identificeret som led i en 
national ordning, jf. artikel 44.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Artikel 31 og 34 fastsætter allerede de nødvendige foranstaltninger, og endvidere bør 
nationale bestemmelser undgås. 
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Ændringsforslag 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:

1) Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
grafiske udtryksformer, forudsat at 
følgende væsentlige krav er opfyldt:

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren. samt

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren. samt

b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke er 
fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer. samt

b) Den er baseret på referenceindtagene i 
bilag XI, del B pr. 100 g eller pr. 100 ml. 
Hvis et produkt er færdigpakket som en 
individuel portion eller leveres i mængder 
under 100 g/ml, er angivelsen pr. portion i 
forhold til den leverede mængde 
tilstrækkelig. Såfremt sådanne 
referenceindtag ikke er fastlagt, skal 
næringsdeklarationen være baseret på 
almindeligt anerkendt videnskabelig 
rådgivning om indtag af energi eller 
næringsstoffer; og

c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.

c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.

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

(2) Et eksempel på en grafisk fremstilling 
er indsat i bilag XIII, del D.

Or. de

Begrundelse

En grafisk fremstilling kan bidrage væsentligt til, at forbrugerne bedre forstår 
næringsdeklarationen.
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Ændringsforslag 455
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, udarbejdes af Kommissionen på 
grundlag af videnskabelige viden om 
ernæring og ernæringens indvirkning på 
sundheden. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Yderligere udtryksformer i næringsdeklarationen bør være tilladte, men de bør være 
underlagt fælles europæiske betingelser. 

Ændringsforslag 456
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2-6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.
3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen med 

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen med 
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deklarationen om næringsstoffer omhandlet 
i artikel 29, stk. 2, opstilles deklarationens 
oplysninger om energi og næringsstoffer i 
givet fald i den rækkefølge, der er anført i 
bilag XIII, del C.

deklarationen om næringsstoffer omhandlet 
i artikel 29, stk. 2, opstilles deklarationens 
oplysninger om energi og næringsstoffer i 
givet fald i den rækkefølge, der er anført i 
bilag XIII, del C.

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af en erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
…" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af en erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
…" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

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

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

a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren. samt

a) de andre præsentationsmåder skal være 
i overensstemmelse med bedste praksis 
(som fastsat i nærværende forordning) og

b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå 
sådanne præsentationsmåder.

b) sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren og

ba) der skal foreligge uafhængige 
forbrugerundersøgelser, der viser, at 
gennemsnitsforbrugeren i den 
medlemsstat, hvor den anden 
præsentationsmåde anvendes, bedre 
forstår denne anden præsentationasmåde

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens præsentationsmåder 
end dem, der er omhandlet i stk. 5.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens præsentationsmåder 
end dem, der er omhandlet i stk. 6.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.
6a. Andre præsentationsmåder, jf. stk. 5, 
skal identificeres og meddeles til 
Kommissionen. Kommissionen kan 
offentliggøre disse oplysninger, bl.a. på et 
websted, der er oprettet til formålet.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at fastsætte andre præsentationsmåder, hvis de ikke 
vildleder forbrugeren, og hvis der er tydelig dokumentation for, at forbrugerne bedre forstår 
denne præsentationsmåde. Det sikrer ligeledes, at såvel Kommissionen som borgerne 
informeres om eventuelle yderligere præsentationsmåder.

Ændringsforslag 457
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2 og 2b, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge:
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.
1a. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 bør 
angives i en firkantet ramme i nederste 
højre hjørne på emballagens forside med 
en skriftstørrelse på 1,5 mm og bør give 
en grafisk fremstilling af 
næringsværdierne som en procentdel af 
de referenceindtag, der er fastsat i bilag 
XI, del B, anført i kcal pr. 100 g/ml eller 
eventuelt pr. portion.
Denne grafiske fremstilling bør ikke finde 
anvendelse på fødevarer i emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade er på 
under 80 cm2.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Den obligatoriske næringsdeklaration 
og deklarationen vedrørende stofferne
omhandlet i artikel 29, stk. 2, angives 
samlet på ét sted og, hvor de elementer, 
der er omhandlet i artikel 29, stk. 2,
forekommer, i den rækkefølge, der er 
anført i bilag XIII, del C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den
samles i tabelform med tallene under 

Denne næringsdeklaration samles i 
tabelform med tallene under hinanden, hvis 
pladsen tillader det. Er pladsen ikke 
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hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

tilstrækkelig, opstilles deklarationen i 
lineær form.

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen 
med deklarationen om næringsstoffer 
omhandlet i artikel 29, stk. 2, opstilles 
deklarationens oplysninger om energi og 
næringsstoffer i givet fald i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.
4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af en erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
…" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af en erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
…" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er lig nul, 
kan næringsdeklarationen vedrørende 
disse elementer erstattes af en erklæring 
som f.eks. "Indeholder ikke ..."i nær 
tilknytning til næringsdeklarationen, hvis 
der findes en sådan.

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:
a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren.
b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå 
sådanne præsentationsmåder.
6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens præsentationsmåder 
end dem, der er omhandlet i stk. 5.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

6. Kommissionen bør fastsætte 
bestemmelser om aspekter af 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåder, navnlig dem, der er 
omhandlet i stk. 1a. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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artikel 49, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 31, stk. 2, vedrørende den 
obligatoriske næringsdeklaration, skal være 
anført i det samme synsfelt. Oplysningerne 
angives i følgende rækkefølge: energi, 
protein, kulhydrater, med særlig angivelse 
af sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer, 
kostfibre og natrium.

Hvis pladsen tillader det, samles 
oplysningerne i tabelform med tallene 
under hinanden. Er der ikke tilstrækkelig 
plads, opstilles deklarationen i lineær 
form.
Endvidere skal energimængden, jf. artikel 
29, stk. 1, litra a) og procentdelen af 
referenceindtaget for energi, jf. artikel 31, 
stk. 1, fremgå af det primære synsfelt i 
henhold til artikel 32, stk. 2 og 3.
Energimængden udtrykkes pr. portion.

Or. en

Begrundelse

Energiindholdet er en central oplysning for forbrugerne, når de vælger fødevarer med henblik 
på at opretholde en sund kropsvægt. Derfor bør energiindholdet og procentdelen af 
referenceindtaget fremgå på emballagens forside. Da indholdet udtrykt pr. 100g/100ml 
allerede fremgår af den obligatoriske næringstabel, bør energiindholdet på emballagens 
forside udtrykkes pr. portion. Dette vil gøre det muligt for forbrugerne at træffe informerede 
valg om kosten ud fra deres individuelle behov, da der således gives faktiske oplysninger, der 
hurtigt kan opfanges, og som sætter forbrugerne i stand til at vurdere produktets placering i 
den daglige kost.
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Ændringsforslag 459
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

1. Alle mærkningsoplysninger bør angives sammen, i et synsfelt. Forbrugerne har gennem 
mere end 30 år lært, at alle relevante oplysninger findes på emballagens bagside.

2. Forenkling

Ændringsforslag 460
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 29, stk. 1, litra a), skal være anført i 
det primære synsfelt. Oplysningerne 
angives samlet i et tydeligt format i 
følgende rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, sukkerarter og salt.
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Or. en

Begrundelse

Præcisering og forenkling.

Ændringsforslag 461
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 1 og 2, vedrørende 
næringsdeklarationen skal være anført i et 
og samme synsfelt som en helhed på ét 
sted i tabelform. De obligatoriske 
oplysninger angives i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, salt og sukkerarter. Yderligere 
frivillige oplysninger anføres i den i bilag 
XIII nævnte rækkefølge.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt, at anbringe angivelser i det primære synsfelt. Den interesserede 
forbruger kan læse angivelserne, når de er anbragt et andet sted. Der bør dog vedtages en 
bestemmelse, hvorefter angivelserne skal anføres i tabelform. 

Ændringsforslag 462
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 

1. De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 31, stk. 2, vedrørende den 
obligatoriske næringsdeklaration, skal være 
anført på emballagens forside. Hvor 
stofferne forekommer, angives 
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i et tydeligt format i følgende rækkefølge:
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af
sukkerarter, og salt.

oplysningerne samlet i et tydeligt format i 
følgende rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, sukkerarter og salt.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, litra a). 

Ændringsforslag 463
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Nedenstående oplysninger, der er
omhandlet i artikel 31, stk. 2, vedrørende 
den obligatoriske næringsdeklaration, skal 
være anført i det primære synsfelt:
energiværdi, indhold af fedt, mættede 
fedtsyrer, sukkerarter og salt.
Oplysningerne skal angives samlet i et 
tydeligt format i ovenstående rækkefølge.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, litra a). 

Ændringsforslag 464
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 

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

og samme synsfelt som en helhed på ét 
sted i tabelform. De obligatoriske 
oplysninger angives i følgende 
rækkefølge: energi, protein, kostfibre, fedt, 
med særlig angivelse af mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter og salt. Yderligere frivillige 
oplysninger anføres i den i bilag XIII 
nævnte rækkefølge.

Or. de

Begrundelse

Oplysningerne om energiværdi og næringsstoffer behøver ikke at være angivet i det primære 
synsfelt, men skal dog være samlet og i et overskueligt format. 

Ændringsforslag 465
Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den obligatoriske mærkning om 
energiindhold i kcal jf. artikel 29, stk. 1, 
litra a), og bilag XI, del B, skal ud over 
præsentationen, jf. artikel 34, stk. 1, være 
anført pr. 100 g/ml og eventuelt pr. 
portion, jf. artikel 31, stk. 2, tydelig og 
læsbar på emballagens yderside og i en 
ramme.

Or. de

Begrundelse

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.
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Ændringsforslag 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den obligatoriske mærkning med 
energiindhold i kcal jf. artikel 29, stk. 1, 
litra a), og bilag XI, del B, skal ud over 
præsentationen jf. artikel 34, stk. 1, være 
anført pr. 100 g/ml og pr. portion jf. 
artikel 31, stk. 2, i nederste højre hjørne
på emballagens yderside med en 
skriftstørrelse på 3 mm og i en ramme.

Or. de

Begrundelse

Energiværdien bør endvidere gentages på emballagens forside - på samme sted og i klart 
fremtrædende form for alle produkter - således at forbrugerne kan få øje på denne værdi 
allerede ved første øjekast.

Ændringsforslag 467
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nedenstående oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 31, stk. 2, vedrørende 
den obligatoriske næringsdeklaration, 
skal være anført på emballagens bagside:
kulhydrater, protein og kunstige og 
naturlige transfedtsyrer. Oplysningerne 
skal angives samlet i et tydeligt format i 
ovenstående rækkefølge

Or. en

Begrundelse

Indholdet af protein og transfedtsyrer er vigtige forbrugeroplysninger, og det bør derfor være 
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obligatorisk at angive disse på emballagens bagside. Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem 
kunstige og naturlige transfedtsyrer, da producenten kan regulere indholdet af kunstige 
transfedtsyrer.

Ændringsforslag 468
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den obligatoriske mærkning med 
energiindhold i kcal jf. artikel 29, stk. 1, 
litra a), og bilag XI, del B, kan ud over 
præsentationen, jf. artikel 34, stk. 1, være 
anført pr. 100 g/ml eller pr. portion, jf. 
artikel 31, stk. 2, på emballagens forside.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ordførerens ændringsforslag135. 
Kalorieværdien er den vigtigste næringsoplysning for forbrugerne. Producenten bør, hvis de 
ønsker det, også fortsat have muligheden for at angive disse oplysninger pr 100 g/ml eller pr. 
portion. 

Ændringsforslag 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
fødevarer som defineret i Rådets direktiv 
89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om levnedsmidler bestemt til 
særlig ernæring og særdirektiver som 
omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 470
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I bilag XIIIa fastlægges, for hvilke 
produktkategorier det er obligatorisk at 
præsentere næringsdeklarationen ved 
hjælp af et system med forskellige 
farvekoder
For de produkter, der henhører under en 
af disse kategorier, skal mængden af de 
næringsstoffer, der anføres på 
emballagens forside, jf. stk. 1, angives ved 
hjælp af et system med forskellige 
farvekoder. Farverne grøn, gul og rød, 
der henviser til indholdet pr. 100 g eller 
pr. 100 ml, angiver, om en fødevare har et 
lavt, medium eller højt indhold af disse 
næringsstoffer.
Til det formål vil der, inden datoen for 
anvendelsen af artikel 29-34 og på 
grundlag af en udtalelse fra Den 
Europæiske Fødevareautoritet, blive 
fastsat referenceniveauer, som angiver et 
højt, medium og lavt niveau af disse 
næringsstoffer.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
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kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der er gennemført forbrugerundersøgelser, som viser, at et system med forskellige farver ved 
stærkt forarbejdede produkter gør det nemmere for forbrugeren at træffe et hurtigt og 
kvalificeret valg.

Ændringsforslag 471
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

(2) Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det.Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.
Når næringsdeklarationen for fødevarer, 
der er opført i bilag IV, er obligatorisk 
som følge af en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, behøver 
næringsdeklarationen ikke at optræde i 
det primære synsfelt.

Or. de

Begrundelse

Kravet om at anføre den obligatoriske næringsdeklaration i det primære synsfelt kan ikke 
gennemføres på små emballager (f.eks. tyggegummipakker). Når fødevarer, der er opført i 
bilag IV, er påført en ernærings- eller sundhedsanprisning, er de fritaget fra pligten til at 
placere næringsdeklarationen i det primære synsfelt. 
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Ændringsforslag 472
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

Når næringsdeklarationen for fødevarer 
opført i bilag IV er obligatorisk som følge 
af en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, behøver 
næringsdeklarationen ikke at optræde i 
det primære synsfelt.

Or. de

Begrundelse

Fødevarer, der er opført i bilag IV, er fritaget for kravet om næringsdeklaration, eftersom de 
ikke indeholder betydelige mængder af de næringsværdier, der er omfattet af forordningen. I 
henhold til artikel 7 i i forordning (EF) nr. 1924/2006 og artikel 17, stk. 3, i det foreliggende 
forslag, er der for alle fødevarer, herunder for de fødevarer, der er opført i bilag IV, et krav 
om næringsdeklaration af de i artikel 29, stk. 1 og 2, anførte næringsstoffer, når der anvendes 
en ernærings- og/eller sundhedsanprisning.  Næringsdeklarationen i det primære synsfelt kan 
ikke gennemføres på små emballager.
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Ændringsforslag 473
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.
Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

2. Næringsdeklarationen vedrørende de 
næringsstoffer, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 1, litra b) og 29, stk. 2, angives 
samlet på emballagens bagside, og i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, del 
C. Denne næringsdeklaration samles i 
tabelform med tallene under hinanden, hvis 
pladsen tillader det. Er pladsen ikke 
tilstrækkelig, opstilles deklarationen i 
lineær form.

Or. en

Begrundelse

Præcisering og forenkling.

Ændringsforslag 474
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.
Når næringsdeklarationen for fødevarer 
opført i bilag IV er obligatorisk som følge 
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af en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, behøver 
næringsdeklarationen ikke at optræde i 
det primære synsfelt.

Or. de

Begrundelse

Kravet om at anføre den obligatoriske næringsdeklaration i det primære synsfelt kan ikke 
gennemføres på små emballager (f.eks. tyggegummipakker). Når fødevarer, der er opført i 
bilag IV, er påført en ernærings- eller sundhedsanprisning, skal de undtages fra pligten til at 
placere næringsdeklarationen i det primære synsfelt. 

Ændringsforslag 475
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Næringsdeklarationen vedrørende de 
næringsstoffer, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 1 og 2, angives samlet på ét sted 
og, hvor stofferne forekommer, i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, del 
C.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 29.

Ændringsforslag 476
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen 
med deklarationen om næringsstoffer 

udgår
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omhandlet i artikel 29, stk. 2, opstilles 
deklarationens oplysninger om energi og 
næringsstoffer i givet fald i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.

Or. en

Begrundelse

Den obligatoriske næringsdeklaration skal gentages på bagsiden af emballagen sammen med 
angivelsen af de frivillige næringsstoffer, således at bestemmelsen i den ændrede artikel 34, 
stk. 2, finder anvendelse.  

Ændringsforslag 477
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af en erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
…" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er lig nul eller 
ubetydeligt, kan næringsdeklarationen 
vedrørende disse elementer erstattes af en 
erklæring som f.eks. "Indeholder ikke 
betydelige mængder af …" i nær 
tilknytning til næringsdeklarationen, hvis 
der findes en sådan.

Or. ro

Begrundelse

Visse produkter har et næringsværdi på nul eller næsten nul (f.eks. mineralvand med 
sødestoffer eller Coca-Cola light). I sådanne tilfælde bør producenterne kunne anføre, at 
produktet ganske enkelt indeholder ubetydelige mængder af næringsstoffer, i stedet for at 
foretage en fuld deklaration.
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Ændringsforslag 478
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse fremlægger Kommissionen 
en evalueringsrapport om den 
præsentationsmåde, der er beskrevet i stk. 
1-6.

Or. en

Begrundelse

Der bør foretages en evaluering af præsentationsmåderne med henblik på at fastslå fordele 
og ulemper.

Ændringsforslag 479

Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Kapitel V - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frivillig fødevareinformation Obligatorisk oprindelsesmærkning

Or. it

Ændringsforslag 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 

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

denne forordning, skal informationen være 
letlæselig.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 481
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 og stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning. Hvis der ved 
ikke-færdigpakkede fødevarer gives 
fødevareinformation i henhold til artikel 9 
og 10 eller frivillig inormation, skal 
informationen være i overensstemmelse 
med national lovgivning, jf. artikel 13, stk. 
4, og artikel 41.
1a. Frivillig information må ikke anføres, 
så det går ud over den plads, der er til 
rådighed for den obligatoriske 
information.

Or. en

Begrundelse

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:
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 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

Ændringsforslag 482
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante krav, der er fastsat i 
denne forordning, særligt kravene i artikel 
7.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om fair oplysningspraksis er det vigtigste grundlag for frivillige 
informationsordninger.

Ændringsforslag 483
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 35, stk. 1, må der 
fortsat gives yderligere frivillige 
næringsoplysninger for bestemte 
målgrupper, f.eks. børn, så længe disse 
specifikke referenceniveauer er 
videnskabeligt begrundede, ikke vildleder 
forbrugeren og er i overensstemmelse med 
denne forordnings generelle betingelser.
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Or. de

Begrundelse

Referenceniveauerne i bilag XI B henviser til den "gennemsnitlige" voksne person. For 
produkter med en særlig målgruppe, f.eks. børn, bør det fortsat være tilladt at anføre 
referenceværdier, der afviger derfra, som industrien allerede har introduceret, og som er 
videnskabeligt kontrollerede.

Ændringsforslag 484
Glenis Willmott

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der på ikke-færdigpakkede 
fødevarer frivilligt gives nogle af de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
eller elementer heraf, skal disse 
oplysninger eller elementer være i 
overensstemmelse med de relevante 
specifikke krav, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Det bliver mere almindigt at give næringsoplysninger for ikke-færdigpakkede fødevarer og 
fødevarer, der af cateringfirmaer sælges til catering. Der er behov for fleksibilitet med hensyn 
til den måde, hvorpå informationen gives for ikke-færdigpakkede fødevarer, fordi fødevarerne 
leveres fra mange forskellige steder, og de fysiske omgivelser dikterer, hvorledes mængden af 
næringsoplysninger kan placeres. Det er nødvendigt, at forordningen åbner mulighed for, at 
cateringfirmaer frivilligt kan give oplysninger om kalorieindholdet pr. portion, hvis de måtte 
ønske det.
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Ændringsforslag 485
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Al relevant information om frivillige 
informationsordninger, såsom 
underliggende kriterier og videnskabelige 
undersøgelser, skal offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er afgørende for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag 486
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning, 
såsom Rådets forordning (EF) nr. 
509/2006 af 20. marts 2006 om 
garanterede traditionelle specialiteter i 
forbindelse med landbrugsprodukter og 
fødevarer og forordning (EF) nr. 
510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse 
af geografiske betegnelser og 
oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter og fødevarer, derved 
tilsidesættes, anvendes stk. 4, når en 
fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted. I disse tilfælde sker 
mærkningen på følgende måde:
"Fremstillet i EU (medlemsland)".
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Desuden kan der angives en 
regionsbetegnelse. En sådanne frivillig 
angivelse af oprindelsesland eller -region 
udgør ikke en hindring for det indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

Ved hjælp af regionsbetegnelser tages der hensyn til, at mange forbrugere ønsker mærkning 
af regionale specialiteter. En mærkning af typen "Fremstillet i EU" angiver, at EU's relevante 
fødevarelovgivning er overholdt, og en sådan mærkning kan derfor udgøre en interessant 
oplysning for forbrugerne. 

Desuden vil indførelsen af sådanne frivillige angivelser af oprindelsesland eller -region ikke 
udgøre en hindring for det indre marked.

Ændringsforslag 487
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 488
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Der bør ved angivelse af oprindelse kunne henvises til et niveau mellem land og sted.

Ændringsforslag 489
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes og i tillæg til kravene i 
artikel 9, stk. 1, nr. i), anvendes stk. 3 og 
4, når information om en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed frivilligt 
er anført for at oplyse forbrugerne om, at 
en fødevare har oprindelse i eller kommer 
fra Det Europæiske Fællesskab eller et 
givet land eller sted.

Or. en
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Begrundelse

Hvis der ud over de obligatoriske krav i artikel 9, stk. 1, litra i), gives oplysninger om 
oprindelseslandet for fødevarebestanddele, bør disse oplysninger overholde bestemmelserne i 
artikel 35, stk. 2.

Ændringsforslag 490
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning, 
navnlig Rådets forordning (EF) nr. 
509/2006 og 510/2006 af 20. marts 2006 
om og bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, 
nr. 1a), derved tilsidesættes, anvendes stk. 
3 og 4, når en fødevares oprindelsesland 
eller herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted. I disse tilfælde sker 
mærkningen på følgende måde:
"Fremstillet i EU (medlemsland)".
Desuden kan navnet på en region anføres.

Or. en

Begrundelse

Ved hjælp af regionsbetegnelser tages der hensyn til, at mange forbrugere ønsker mærkning 
af regionale specialiteter. Når et produkt mærkes "fremstillet i EU (medlemsland)", viser det, 
at den relevante fællesskabslovgivning på fødevareområdet er overholdt, hvilket kan være af 
interesse for forbrugerne, herunder forbrugere uden for Fællesskabet.
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Ændringsforslag 491
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.

3. Oplysningerne om oprindelse anføres, 
hvis de andre oplysninger vedrørende 
fødevaren er vildledende eller fejlagtige.

4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet i 
et og samme land eller på et og samme 
sted. I andre tilfælde skal der oplyses om 
hvert af de forskellige steder, hvor dyrene 
er født, opdrættet og slagtet.

Or. fr

Begrundelse

Denne nye formulering vil bringe forordningen i overensstemmelse med forordning 834/2007 
om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og sikre, at forbrugeren 
advares, når de andre oplysninger er vildledende. Der er således ingen unødvendige 
oplysninger, der kan hæmme andre oplysningers læsbarhed, fordi de umiddelbart forekommer 
vigtigere.

Ændringsforslag 492
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet i 
et og samme land eller på et og samme 
sted. I andre tilfælde skal der oplyses om 

udgår
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hvert af de forskellige steder, hvor dyrene 
er født, opdrættet og slagtet.

Or. en

Begrundelse

Der bør være pligt til at mærke fjerkræ og kød med oprindelsesland. Artikel 35, stk. 4, der 
indeholder de nærmere krav, der stilles ved frivillig mærkning af kød med oprindelsesland, er 
derfor ikke længere relevant.  Den relevante bestemmelse er indsat i artikel 9, stk. 1, nr. i).

Ændringsforslag 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 494
George Lyon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 495
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige oplysninger i henhold til stk. 1-5.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse skal kun vedrøre de foregående stykker.
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Ændringsforslag 496
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Udtrykket "vegetarisk" bør ikke 
anvendes for fødevarer, som består af 
eller er fremstillet af eller ved hjælp af 
produkter, der hidrører fra dyr, som er 
døde, slagtet eller som dør, når de spises.
Udtrykket "vegansk" bør ikke anvendes 
for fødevarer, der består af eller er 
fremstillet af eller ved hjælp af dyr eller 
animalske produkter (herunder produkter 
fra levende dyr).

Or. en

Begrundelse

Udtrykkene "vegetarisk" og "vegansk" er ikke på nuværende tidspunkt juridisk beskyttede. Det 
betyder i praksis, at enhver producent kan mærke sit produkt som "vegetarisk", selv om det 
ikke er vegetarisk. Ovenstående definition er blevet fremsendt af det britiske agentur for 
fødevarestandarder efter årelange diskussioner.

Ændringsforslag 497
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 
1, skal det være muligt at give oplysninger 
om miljømæssige, sociale og etiske 
betragtninger vedrørende fødevarer. For 
ikke at tilskynde til vilkårlige forpligtelser 
og for at sikre sammenlignelighed 
fremsætter Kommissionen [inden 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse] et forslag til retsakt om 
sådanne kriterier, for så vidt angår 
fødevarer.
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Or. en

Begrundelse

Miljømæssige, sociale og etiske kriterier er vigtige beslutningsfaktorer for mange forbrugere. 
Man bør derfor tilskynde til angivelse af sådanne oplysninger.

Ændringsforslag 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Fælles positivt næringssymbol

1. Senest ...* fastsætter Kommissionen et 
fælles positivt næringssymbol med 
henblik på at bistå forbrugerne med at 
træffe det sundeste valg inden for de 
enkelte fødevarekategorier.
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
2. Fødevarer, der er berettigede til at bære 
det fælles positive næringssymbol, skal 
opfylde de kriterier, som Kommissionen 
har fastsat, og de ernæringsprofiler, der 
er fastsat i henhold til artikel 4 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.
3. De kriterier, der er omhandlet i stk. 2, 
fastsættes under hensyntagen til navnlig:
a) den samlede ernæringsmæssige 
sammensætning af fødevaren og 
forekomsten af næringsstoffer, hvis 
indvirkning på sundheden er 
videnskabeligt anerkendt
b) fødevarens (eller 
fødevarekategoriernes) betydning for og 
bidrag til kosten for befolkningen som 
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helhed eller, hvis det er relevant, for visse 
risikogrupper, herunder børn
Kriterierne baseres på den videnskabelige 
viden om kost og ernæring samt deres 
sammenhæng med sundhed.
Ved fastsættelsen af kriterierne anmoder 
Kommissionen autoriteten om inden for 
12 måneder at tilvejebringe relevante 
videnskabelige udtalelser.
___________

* Den 1. januar i det tredje år efter datoen for 
denne forordnings vedtagelse.
1 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Begrundelse

Et fælles positivt næringssymbol vil gøre det lettere for forbrugerne at træffe de sundeste 
valg, når de køber fødevarer. Fødevarer, der er mærket med et positivt symbol, kunne f.eks. 
indeholde mindre fedt, sukker og salt og flere kostfibre end fødevarer af samme type, som ikke 
bærer symbolet. Med et positivt symbol kan forbrugerne træffe et sundere valg i 
købsøjeblikket blot ved at kaste et hurtigt blik på varen. 

Ændringsforslag 499
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 1. januar 20XX (tre år efter 
vedtagelsen) fastsætter Kommissionen 
efter proceduren i artikel 49, stk. 3, et 
fælles positivt næringssymbol med 
henblik på at bistå forbrugerne med at 
finde det sundeste alternativ inden for de 
enkelte fødevarekategorier.
2. Fødevarer, der er berettigede til at bære 
det fælles positive næringssymbol, skal 
opfylde de kriterier, som Kommissionen 
har fastsat.
3. De kriterier, der er omhandlet i stk. 2, 
fastsættes under hensyntagen til især 
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følgende:
a) den samlede ernæringsmæssige 
sammensætning af fødevaren og 
forekomsten af næringsstoffer, hvis 
indvirkning på sundheden er 
videnskabeligt anerkendt
b) fødevarens (eller 
fødevarekategoriernes) betydning for og 
bidrag til kosten for befolkningen.
Kriterierne baseres på den videnskabelige 
viden om kost og ernæring samt deres 
sammenhæng med sundhed. Ved 
fastsættelsen af kriterierne anmoder 
Kommissionen autoriteten om inden for 
12 måneder at tilvejebringe relevante 
videnskabelige udtalelser.

Or. en

Begrundelse

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Ændringsforslag 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 1. januar 20XX (tre år efter 
vedtagelsen) fastsætter Kommissionen 
efter proceduren i artikel 49, stk. 3, et 
fælles positivt næringssymbol med 
henblik på at bistå forbrugerne med at 
finde det sundeste alternativ inden for de 
enkelte fødevarekategorier.
2. Fødevarer, der er berettigede til at bære 
det fælles positive næringssymbol, skal 
opfylde de kriterier, som Kommissionen 
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har fastsat efter proceduren i artikel 49, 
stk. 3.
3. De kriterier, der er omhandlet i stk. 2, 
fastsættes under hensyntagen til især 
følgende:
a) den samlede ernæringsmæssige 
sammensætning af fødevaren og 
forekomsten af næringsstoffer, hvis 
indvirkning på sundheden er 
videnskabeligt anerkendt
b) fødevarens (eller 
fødevarekategoriernes) betydning for og 
bidrag til kosten for befolkningen.
Kriterierne baseres på den videnskabelige 
viden om kost og ernæring samt deres 
sammenhæng med sundhed.
Ved fastsættelsen af kriterierne anmoder 
Kommissionen autoriteten om inden for 
12 måneder at tilvejebringe relevante 
videnskabelige udtalelser.

Or. en

Begrundelse

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Ændringsforslag 501
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36
Præsentationsmåder

Frivillige oplysninger må ikke anføres, så 

udgår
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det går ud over den plads, der er til 
rådighed for de obligatoriske oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden foreslås, at det i bestemmelsen anførte forbud flyttes til artikel 
35 uden materielle ændringer. 


