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Ändringsförslag 350
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De medlemsstater där ett livsmedel 
saluförs kan på sitt territorium föreskriva 
att uppgifterna ska anges på ett eller flera 
av unionens officiella språk. Detta krav får 
emellertid inte hindra att obligatorisk 
information i stället lämnas på andra 
officiella unionsspråk som på ett enkelt 
sätt kan förstås av konsumenterna i 
medlemsstaten i fråga.

Or. en

Motivering

Obligatorisk information om livsmedel måste anges på ett språk som konsumenterna förstår, 
men reglerna får inte störa den fria rörligheten för varor. Regler om språk bör vara 
tillräckligt flexibla för att tillåta att konsumenterna ges information på ett språk som de 
förstår utan problem. EG-domstolen har i sin rättspraxis gett sitt stöd till en sådan flexibilitet.

Ändringsförslag 351
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Information enligt artikel 9.1 b (”ingrediensförteckning”), d (”mängden av vissa ingredienser 
eller kategorier av ingredienser”) och g (”särskilda förvarings- eller 
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användningsanvisningar”) bör vara obligatorisk för produkter i returglas.

Ändringsförslag 352
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 353
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För förpackningar eller behållare med en
största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i 
artiklarna 9.1 a, c, e och f och 29.1 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. Det är dock obligatoriskt att 
tillhandahålla alla uppgifter enligt 
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konsumentens begäran. artikel 9.1 via Internet, och informationen 
ska finnas tillgänglig vid 
försäljningsstället.

Or. en

Motivering

Ändring av ändringsförslag 106 från föredraganden. Att en produkt är liten är inget skäl att 
utelämna vissa av de obligatoriska uppgifterna i artikel 9. Informationen bör finnas 
tillgänglig via Internet.

Ändringsförslag 354
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

För att få lättlästa förpackningar krävs ett undantag för ytor på upp till 100 cm2 och inte bara 
10 cm2. Så kan exempelvis förpackningen till en chokladkaka ha en tryckbar yta på 70 cm2. 

Ändringsförslag 355
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

artikel 14.4 är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, b, c, e och f obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten för 
förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 25 cm2. För 
att komma till rätta med eventuella 
problem med läsbarheten ska de uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b även 
tillhandahållas på andra sätt eller göras 
tillgängliga på konsumentens begäran.

Or. fr

Motivering

Förteckningen över ingredienser ska alltid anges, oavsett förpackningens storlek. Att man 
tillämpar artikel 14.4 garanterar dock inte en optimal läsbarhet för alla konsumenter. Därför 
bör dessa uppgifter även kunna tillhandahållas på andra sätt.

Ändringsförslag 356
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utelämnande av vissa obligatoriska 
uppgifter

Utelämnande av vissa obligatoriska 
uppgifter

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

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

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
annan gemenskapslagstiftning som kräver 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration är 
den deklaration som avses i artikel 9.1 l 
inte obligatorisk för de livsmedel som 
förtecknas i bilaga IV.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
annan gemenskapslagstiftning som kräver 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration är 
den näringsvärdesdeklaration som avses i 
artikel 9.1 l inte obligatorisk för de 
livsmedel som förtecknas i bilaga IV.
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Or. de

Motivering

Undantagsbestämmelserna bör gälla upp till en yta på förpackningen på 80 cm2. Samtidigt 
ska alltid också energiinnehållet anges.

Ändringsförslag 357
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För livsmedel i förpackningar eller 
behållare med en största yta som är 
mindre än 25 cm2 är 
näringsvärdesdeklarationen enligt 
artikel 9.1 l inte obligatorisk på 
förpackningen eller etiketten. Det är dock 
obligatoriskt att tillhandahålla denna 
information via Internet, och 
informationen ska finnas tillgänglig vid 
försäljningsstället.

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget avseende bilaga IV. Den första meningen har tagits från bilaga 
IV för att införa krav på obligatorisk information via Internet.

Ändringsförslag 358
Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varor i storkök enligt artikel 2.2 d är 
uppgifterna i artiklarna 9 och 29 inte 
obligatoriska. De uppgifter som avses i 
artikel 9.1 a, b, c, och i ska emellertid 
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tillhandahållas på begäran.

Or. en

Motivering

Ändring av respektive ändringsförslag från föredraganden. Storkök ska undantas från det 
allmänna kravet på information men de bör emellertid på begäran kunna tillhandahålla 
information om de använda råvarornas namn, ingredienser, allergener och ursprungsland.

Ändringsförslag 359
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varor som inte är färdigförpackade 
och varor i storkök enligt artikel 2.2 d –
med undantag för artikel 9.1 c – är 
uppgifterna i artiklarna 9 och 29 inte 
obligatoriska.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 360
Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Restaurangkedjor som serverar 
standardiserade livsmedel ska ange 
uppgifter i enlighet med 
artikel 9.1 a, b, c, i och l på 
livsmedelsförpackningen.

Or. en

Motivering

Storkök som serverar standardiserade livsmedel, exempelvis snabbmatskedjor, ska 
tillhandahålla följande uppgifter på förpackningen: livsmedlets namn, ingredienser, 
allergener och ursprungsland samt en näringsvärdesdeklaration.

Ändringsförslag 361
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För varor som framställts av djur som 
utfodrats med genetiskt modifierat foder 
enligt förordning (EG) nr 1829/2003 ska 
orden ”från djur som utfodrats med 
genetiskt modifierat foder” medtas i den 
ingrediensförteckning som avses i 
artikel 19, omedelbart efter 
ingredienserna i fråga. Där det inte finns 
någon ingrediensförteckning ska orden 
”framställt av djur som utfodrats med 
genetiskt modifierat foder” anges tydligt i 
märkningen.

Or. en
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Motivering

Det är intressant för konsumenter att veta om ett livsmedel har framställts genom användning 
av genetiskt modifierat foder. Det finns uppenbart en lucka i bestämmelserna om livsmedel 
som framställts av djur som utfodrats med genetiskt modifierat foder eftersom skäl 18 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 undantar sådana varor från märkningskraven.

Ändringsförslag 362
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För varor som innehåller ägg eller 
äggprodukter ska de begrepp som avses i 
bilaga I till kommissionens förordning 
(EG) nr 557/2007 läggas till inom 
parentes efter respektive ingrediens i 
ingrediensförteckningen, baserat på 
vilken jordbruksmetod som använts för att 
producera äggen. När det gäller ägg från 
ekologisk produktion kan respektive 
ingrediens betecknas i enlighet med 
artikel 23.4 b i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007.

Or. en

Motivering

Många konsumenter skulle vilja känna till vilken jordbruksmetod som använts för att 
producera de ägg som ingår i de livsmedel de köper. Ingredienserna måste därför 
kategoriseras genom begreppen ”ägg från utehöns”, ”ägg från frigående höns inomhus” 
eller ”ägg från burhöns”.

Ändringsförslag 363
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 20 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ost, smör, kulturmjölk och syrad grädde d) Ost, smör, kulturmjölk och syrad 
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som inte tillsatts någon annan ingrediens 
än mjölkprodukter, enzymer och kulturer 
av mikroorganismer som är nödvändiga för 
framställningen, eller det salt som behövs 
för framställning av annan ost än färskost 
och smältost.

grädde, såvida ingredienserna uteslutande 
är mjölkprodukter, enzymer och kulturer 
av mikroorganismer som är nödvändiga för 
framställningen, eller det salt som behövs 
för framställning av annan ost än färskost 
och smältost.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 364
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Vin och vinprodukter enligt definitionen 
i artikel 1.1 i rådets förordning (EG) 
nr 479/2008 och artikel 2.1 i 
rådets förordning (EG) nr 1601/91, 
liknande produkter som framställts från 
andra frukter än druvor, cider, 
päroncider, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 110/2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 samt 
andra alkoholhaltiga drycker.
Kommissionen ska [senast fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande] lägga 
fram en rapport om tillämpningen av 
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den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
reglerna för ingrediensmärkningen 
fastställs. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
vid behov antas i enlighet med följande 
förfaranden:
i) För de produkter som avses i 
rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt 
förfarandet i artikel 13 i den 
förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89)ska åtgärderna antas 
enligt förfarandet i artikel 25.1 i den 
förordningen.
iv) För övriga produkter ska åtgärderna 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3:
ea) Utan att det påverkar de specifika 
förhållanden som identifierats i 
förfaranden för produkter som avses i i), 
ii) och iii).

Or. en
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Motivering

Om undantag medges för vin, öl och spritdrycker, men däremot inte för andra alkoholhaltiga 
drycker får man inte till stånd någon enhetlighet på detta område. Det skulle gynna vissa 
definierade produkter medan andra diskrimineras, snedvrida konkurrensen och vilseleda 
konsumenterna med avseende på den relativa sammansättningen av olika produkter.

Ändringsförslag 365
Glenis Willmott och Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Information om ingredienser bör tillhandahållas även för alkoholhaltiga drycker. 
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Ändringsförslag 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Vin enligt definitionen i artikel 1.1 i
rådets förordning (EG) nr 479/2008 och 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) 
nr 1601/1991 samt liknande produkter 
som framställts av annan frukt än druvor, 
ciderdrycker, päronvin, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker, 
samt om upphävande av förordning (EEG) 
nr 1576/89 och andra alkoholhaltiga 
drycker. Kommissionen ska [fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande] lägga 
fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska vid behov antas i enlighet med 
följande förfaranden:
i) För de produkter som avses i artikel 1.2 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter: enligt förfarandet i artikel 
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13 i den förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89 (3): enligt förfarandet i 
artikel 25.2 i den förordningen.
iv) För övriga produkter: enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Utan att det påverkar särdragen i 
förfarandena för de produkter som avses i 
led i, ii och iii, ska de åtgärder som avses i 
punkt 1 tillämpas samtidigt och på ett 
konsekvent sätt för alla de produkter som 
beskrivs i den punkten.  

Or. es

Motivering

Vissa grundläggande frågor måste klargöras innan man inför krav på ingrediensförteckning 
eller näringsdeklaration på alkoholhaltiga drycker som inte konsumeras i näringssyfte. I 
förordningarna (EG) nr 479/2008, (EG) nr 1601/91 och (EG) nr 110/2008 fastställs specifika 
märkningsregler för vin och spritdrycker. Dessa förordningar ger också en möjlighet att 
fastställa genomförandebestämmelserna genom specifika kommittéförfaranden. För att säkra 
konsekvens bör denna möjlighet upprätthållas.

Ändringsförslag 367
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 

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

särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att konsumenterna ska få information om vilka ingredienser 
som använts vid tillverkningen av öl och spritdrycker. Det finns stora skillnader i 
användningen av ingredienser i dessa produkter. I öl kan exempelvis korn i hög grad bytas ut 
mot majs. Enligt skäl 27 ska man för alkoholhaltiga blanddrycker ange uppgifter om 
ingredienserna för att ge konsumenterna den information de behöver för att kunna göra 
välgrundade val. Denna information bör tillhandahållas för öl och spritdrycker.

Ändringsförslag 368
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 
2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 

e) Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol. Kommissionen 
ska senast den …* lägga fram en rapport 
om tillämpningen av artikel 19 på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska vid behov antas i 
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efter denna förordnings ikraftträdande]
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

enlighet med följande förfaranden:

i) För de produkter som anges i artikel 
[…] i rådets förordning (EG) nr 479/2008 
av den 29 april 2008 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin ska åtgärderna antas 
enligt förfarandet i artikel 113.1 i den 
förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt i 
artikel 13 i den förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/1989 ska åtgärderna antas 
enligt förfarandet i artikel 25 i den 
förordningen.
iv) För övriga produkter ska åtgärderna 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.
__________________
* EUT: Tre år efter ikraftträdandet av 
denna förordning.

Or. fr
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Motivering

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.

Ändringsförslag 369
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ingredienser som förtecknas i 
bilaga II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning.

1. De ingredienser som förtecknas i 
bilaga II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
alltid anges på ett sådant sätt på 
ingrediensförteckningen att mottagarna 
omedelbart och tydligt kan urskilja 
ingrediensernas eller ämnenas potential 
att framkalla allergi eller intolerans.

Or. de

Motivering

Ett förtydligande för att ingredienserna i den beteckning som livsmedlet säljs under ska väljas 
så att berörda allergiker kan urskilja ingrediensernas allergena potential. 

Ändringsförslag 370
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ingredienser som förtecknas i 
bilaga II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 

1. De ingredienser som förtecknas i 
bilaga II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
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ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning.

ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning eller 
beteckningen på det ämne som orsakar 
allergi eller intolerans.

Or. fr

Motivering

Det är tydligare och effektivare att ange det ämne som orsakar allergi eller intolerans i stället 
för den ingrediens som innehåller ett sådant ämne.

Ändringsförslag 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) livsmedlet inte är färdigförpackat. I 
detta fall ska medlemsstaterna se till att de 
uppgifter som anges i artikel 9.1 c 
tillhandahålls på begäran. 
Medlemsstaterna får anta bestämmelser 
om hur dessa uppgifter ska göras 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ligger bättre till än EU:s institutioner för att med hjälp av nationell 
lagstiftning åtgärda frågan om livsmedel som inte är färdigförpackade.
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Ändringsförslag 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) livsmedlet inte är färdigförpackat. I 
detta fall får medlemsstaterna besluta att 
de uppgifter som anges i artikel 9.1 c 
tillhandahålls på begäran. 
Medlemsstaterna får anta bestämmelser 
om hur dessa uppgifter ska göras 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 373
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) livsmedlet inte är färdigförpackat. I 
detta fall måste det finnas ett klart synligt 
anslag i försäljningslokalen eller på 
matsedlarna om att
– kunderna kan få upplysningar om 
allergiframkallande ämnen vid muntlig 
kontakt med försäljaren och/eller med 
hjälp av framlagt informationsmaterial, 
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– en korskontaminering inte kan 
uteslutas.

Or. de

Motivering

Det är nästan omöjligt att ingående informera om allergiframkallande ämnen i samband med 
livsmedel som inte är färdigförpackade och krav på sådan information skulle framför allt för 
de små och medelstora företagen innebära avsevärda merkostnader och en avsevärt 
försämrad ställning inom konkurrensen. Dessutom kan korskontaminering inte heller 
uteslutas i företag där utrymmet för bearbetningen är begränsat. Kravet på tydligt anslag ger 
företagen rättssäkerhet.

Ändringsförslag 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det är nödvändigt kan närmare 
bestämmelser för presentationen av de 
uppgifter som avses i punkt 1 antas i 
enlighet med följande förfaranden:
i) För de produkter som anges i artikel 1.2 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
bestämmelserna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av 
den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska bestämmelserna antas 
enligt förfarandet i artikel 13 i den 
förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 110/2008 om 
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definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89 ska bestämmelserna 
antas enligt förfarandet i den 
förordningen.
iv) För övriga alkoholhaltiga drycker ska 
bestämmelserna antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.2.

Or. en

Motivering

I förordningarna (EG) nr 479/2008, (EEG) nr 1601/91 och (EG) 110/2008 fastställs hur vin 
och spritdrycker ska presenteras och märkas. De ger också en möjlighet att fastställa 
tillämpningsföreskrifter genom sitt särskilda kommittéförfarande. I konsekvensens namn bör 
dessa bestämmelser finnas kvar.

Ändringsförslag 375
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Bästföredatum får inte vara dolt och 
ska anges på väl synlig plats. Datumet ska 
anges enligt följande:
a) Det ska föregås av orden
– ”Bäst före …” när datumet omfattar 
uppgift om dagen,
– ”Bäst före utgången av …” i övriga fall.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Om det behövs ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska 



AM\800408SV.doc 23/117 PE431.137v01-00

SV

hålla sig under den angivna perioden.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
år i okodad kronologisk form.
Dock är det i fråga om livsmedel
– med kortare hållbarhetstid än tre 
månader tillräckligt att ange dag och 
månad,
– med längre hållbarhetstid än tre 
månader men kortare än 18 månader 
tillräckligt att ange månad och år,
– med längre hållbarhetstid än 
18 månader tillräckligt att ange året.
d) Bästföredatum ska anges på varje 
enskild färdigförpackad portion. 
e) Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser som fastställer 
andra typer av datummärkning, ska 
uppgift om bästföredatum inte krävas för
– färsk frukt och färska grönsaker, 
inklusive potatis, som inte skalats, delats i 
bitar eller behandlats på liknande sätt; 
detta undantag ska inte tillämpas på 
groddar och liknande produkter såsom 
skott av baljväxter,
– viner, likörviner, mousserande viner, 
kryddade starkviner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än 
druvor samt drycker enligt KN-
numren 22060091, 22060093 och 
22060099 som har framställts av druvor 
eller druvmust,
– drycker som innehåller minst 
10 volymprocent alkohol,
– läskedrycker, fruktjuicer, fruktnektar 
och alkoholhaltiga drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol i separata behållare på mer än 
fem liter och avsedda för storkök,
– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
tillverkningen,
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– ättika,
– koksalt,
– socker i fast form,
– konfektyrvaror som nästan enbart 
består av smaksatt och/eller färgat socker,
– tuggummi och liknande produkter,
– portionsförpackningar av glass.

Or. de

Motivering

Av omsorg om tydligheten bör bilaga IX tas med i rättsaktstexten. Det behövs inte någon sista 
förbrukningsdag om det redan finns ett bästföredatum. Att ange ett tillverkningsdatum skulle 
leda till mer byråkrati och högre kostnader. Just djupfrysta varors kvalitet beror inte bara på 
deras ålder utan i mycket högre grad på lagringsförhållandena. Det är redan i dag 
principiellt förbjudet att sälja otjänliga varor. 

Ändringsförslag 376
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Datumet får inte vara dolt och ska 
anges på väl synlig plats. Datumet ska 
anges enligt följande:
A. BÄSTFÖREDATUM
a) Datumet ska anges enligt följande:
”Bäst före...” när datumet omfattar 
uppgift om dagen,
”Bäst före utgången av... ” i övriga fall. 
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
antingen själva datumet, eller 
en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet. 
Om det behövs ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska 
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hålla sig under den angivna perioden. 
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form.
Dock är det i fråga om livsmedel 
– med kortare hållbarhetstid än 
tre månader tillräckligt att ange dag och 
månad, 
– med längre hållbarhetstid än tre 
månader men kortare än 18 månader  
tillräckligt att ange dag och månad, 
– med längre hållbarhetstid än 
18 månader tillräckligt att ange året. 
d) Sista förbrukningsdatum ska anges på 
varje enskild färdigförpackad portion.  
e) Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser som fastställer 
andra typer av datummärkning, ska 
uppgift om hållbarhetsdatum inte krävas 
för
– färsk frukt och färska grönsaker, 
inklusive potatis som inte skalats, delats i 
bitar eller behandlats på liknande sätt;  
detta undantag ska inte tillämpas på 
groddar och liknande produkter såsom 
skott av baljväxter, 
– viner, likörviner, mousserande viner, 
kryddade starkviner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än 
druvor samt drycker enligt KN-numren 
22060091, 22060093 och 22060099 som 
har framställts av druvor eller druvmust, 
– drycker som innehåller minst 
10 volymprocent alkohol, 
– läskedrycker, fruktjuicer, fruktnektar 
och alkoholhaltiga drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol i separata behållare på mer än 
fem liter och avsedda för storkök, 
– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
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tillverkningen, 
– ättika, 
– koksalt,
– socker i fast form,
– konfektyrvaror som nästan enbart 
består av smaksatt och/eller färgat socker, 
– tuggummi och liknande produkter.
B. SISTA FÖRBRUKNINGSDAG 
a) Datumet ska föregås av orden 
”används före”. 
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
– antingen själva datumet, eller 
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet. 
Dessa uppgifter ska följas av en 
beskrivning av de förvaringsanvisningar 
som man måste rätta sig efter. 
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form. 
d) Sättet att ange bästföredatumet enligt 
avsnitt A led c i denna punkt får 
fastställas enligt det föreskrivande 
förfarandet i artikel 49.2.
C. TILLVERKNINGSDATUM 
a) Datumet ska föregås av orden 
”tillverkat den”.
b) De ord som anges i led a ska åtföljas av
– antingen själva datumet, eller 
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet. 
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form. 

Or. nl

Motivering

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast en aangevuld met de tekst over 
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de productiedatum, analoog aan artikel 2, lid 2, letter s) bis (nieuw). De uitzondering voor de 
vermelding van de datum van minimale houdbaarheid voor afzonderlijke porties consumptie-
ijs wordt geschrapt.

Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, 
zodat het beslist noodzakelijk is dat de datum van minimale houdbaarheid op elke 
afzonderlijke portie staat. Het begrip “ten minste houdbaar tot…” wordt geïnterpreteerd 
overeenkomstig nationale wetgeving.

Ändringsförslag 377
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Bruksanvisningen till ett livsmedel ska 
vara utformad så att livsmedlet kan 
användas på ett ändamålsenligt sätt. 
I tillämpliga fall ska det finnas 
anvisningar om kylning och förvaring.

Or. de

Motivering

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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Ändringsförslag 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration):

1. Den obligatoriska
näringsvärdesdeklarationen ska innehålla 
följande uppgifter (nedan kallad 
”obligatorisk näringsvärdesdeklaration”):

Or. en

Ändringsförslag 379
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan 
kallade obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration):

1. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet (nedan kallad 
”näringsvärdesinformation på framsidan 
av förpackningen”) ska innehålla följande:

a) Energivärde. a) Energivärde.

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

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
sockerarter och salt i livsmedlet.

Den obligatoriska 
näringsvärdesinformationen på 
förpackningens baksida (nedan kallad 
”näringsvärdesdeklarationen på baksidan 
av förpackningen”) ska innehålla 
mängden av de näringsämnen som är 
förtecknade i första stycket, samt 
mängden av följande: 
i) Protein.
ii) Kolhydrater.
iii) Kostfibrer.
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iv) Transfettsyror.
Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på vin och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för vin fastställs. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det huvudsakliga synfältet betyder förpackningens 
framsida. Det ska också garantera att en obligatorisk näringsvärdesdeklaration är indelad i 
två delar; dvs. begränsad information på förpackningens framsida om energivärde och fyra 
näringsämnen och en mer komplett deklaration på förpackningens baksida med åtta 
näringsämnen samt energivärdet.

Ändringsförslag 380
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 

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

Or. de

Motivering

Man måste också se till att konsumenterna informeras om mängden kostfibrer och protein.

Ändringsförslag 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
sockerarter, salt, kolhydrater, protein samt 
artificiella och naturliga transfettsyror.

Or. en

Motivering

Halten av protein och transfettsyror är viktig information för konsumenterna och bör därför 
omfattas av obligatorisk märkning. Det är även viktigt att göra en åtskillnad mellan 
artificiella och naturliga transfettsyror, eftersom producenterna kan påverka mängden av 
artificiella transfettsyror.

Ändringsförslag 382
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration):

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan kallade 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration):

a) Energivärde. a) Energivärde samt
b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 

b) Mängden av protein, kolhydrater och
fett.
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sockerarter, och salt.

Or. de

Motivering

För att se till att de näringsämnen som även tidigare ingick i näringsvärdesdeklarationen 
anges. Samtliga kostråd bygger på de nämnda makronäringsämnena. Konsumenterna har 
vant sig vid att uppgifterna anges på detta sätt och ”lärt sig” det. 

Ändringsförslag 383
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – leden a, b och ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ba) Mängden av mättade fettsyror och 
transfettsyror, sockerarter, kostfibrer och 
protein.

Or. fr

Ändringsförslag 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsvärdesdeklarationen ska 
innehålla följande uppgifter (nedan 
kallade obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration):

1. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet (nedan kallad 
”näringsvärdesinformation på framsidan 
av förpackningen”) ska innehålla 
mängden av följande:

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

ii) Mättade fettsyror. 

iii) Sockerarter. 
iv) Salt samt energivärdet.
Den obligatoriska 
näringsvärdesinformationen på 
förpackningens baksida (nedan kallad 
”näringsvärdesdeklarationen på baksidan 
av förpackningen”) ska innehålla 
mängden av de näringsämnen som är 
förtecknade i punkt 1 a, samt mängden av 
följande: 
i) Protein.
ii) Kolhydrater.
iii) Kostfibrer.
iv) Transfettsyror.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det huvudsakliga synfältet betyder förpackningens 
framsida. Det ska också garantera att en obligatorisk näringsvärdesdeklaration är indelad i 
två delar; dvs. begränsad och förenklad information på förpackningens framsida om 
energivärde och fyra näringsämnen och en mer komplett deklaration på förpackningens 
baksida med åtta näringsämnen samt energivärdet.

Ändringsförslag 385
János Áder

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu
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Motivering

För många konsumenter som lider av njurbesvär är det viktigt att protein också anges.

Ändringsförslag 386
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med den vanliga metoden inom livsmedelsindustrin att 
ange de ”åtta viktigaste näringsämnena” på förpackningens baksida i näringsvärdestabellen.

Ändringsförslag 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Protein är ett livsviktigt näringsämne. Mängden protein bör ingå i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen, så att konsumenterna kan se alla energigivande näringsämnen i 
livsmedlet. 
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Ändringsförslag 388
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Det ska vara obligatoriskt och inte frivilligt att ange transfetter och proteiner i den 
obligatoriska näringsdeklarationen.

Ändringsförslag 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
sockerarter och salt.

Or. de

Motivering

Dessa näringsämnen är de viktigaste, och de förstås också av konsumenterna. Begreppet salt 
bör särskilt behållas då begreppet natrium inte förstås av majoriteten av konsumenterna. 
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Ändringsförslag 390
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 29 –- punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Mängden naturliga och tillsatta sockerarter måste anges i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen så att konsumenterna kan få kännedom om livsmedlets hela 
näringsinnehåll.

Ändringsförslag 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För alkoholhaltiga drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol ska den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen enbart 
innehålla energivärdet.
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denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Alkoholhaltiga drycker ska märkas med energivärdet.

Ändringsförslag 392
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. sv
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Motivering

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

Ändringsförslag 393
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Av de obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationerna för 
alkoholhaltiga drycker ska också 
energiinnehållet och mängden 
kolhydrater framgå.

Or. {SV}sv
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Ändringsförslag 394
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom förordningens syfte är att främja en hög nivå på konsumenternas hälsa är det 
obegripligt varför just alkoholhaltiga drycker ska gynnas och undantas från 
märkningskraven. 
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Ändringsförslag 395
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna punkt ska inte tillämpas på drycker 
som innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol. Kommissionen ska senast [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Alla drycker med högre alkoholhalt än 1,2 volymprocent är undantagna från denna föreskrift; 
så även alkoläsk.
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Ändringsförslag 396
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna punkt ska inte tillämpas på drycker 
som innehåller alkohol. Kommissionen 
ska [fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande] lägga fram en rapport om 
tillämpningen av denna punkt på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna för 
att ge konsumenterna 
näringsvärdesuppgifter om dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Om undantag medges för vin, öl och spritdrycker, men däremot inte för andra alkoholhaltiga 
drycker får man inte till stånd någon enhetlighet på detta område. I stället kommer somliga
definierade produkter att gynnas och andra att missgynnas. Konkurrensen skulle snedvridas 
och konsumenterna skulle vilseledas i fråga om de olika produkternas respektive 
sammansättningar.
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Ändringsförslag 397
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna punkt ska inte tillämpas på drycker 
som innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol. Senast den ...* ska kommissionen 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 
näringsdeklaration för dessa produkter 
fastställs. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
vid behov antas i enlighet med följande 
förfaranden:

i) För de produkter som anges i artikel 
[…] i rådets förordning (EG) nr 479/2008 
av den 29 april 2008 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin1 ska åtgärderna antas 
enligt förfarandet i artikel 113.1 i den 
förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt i 
artikel 13 i den förordningen.
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iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/19893 ska åtgärderna 
antas enligt förfarandet i artikel 25 i den 
förordningen.
iv) För övriga produkter ska åtgärderna 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.
__________________
* EUT: Tre år efter ikraftträdandet av 
denna förordning.

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 

Vin enligt definitionen i artikel 1.1 i
rådets förordning (EG) nr 479/2008 och 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) 
nr 1601/1991 samt liknande produkter 
som framställts av annan frukt än druvor, 
ciderdrycker, päronvin, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker, 
samt om upphävande av förordning (EEG) 
nr 1576/89 och andra alkoholhaltiga 
drycker. Kommissionen ska [fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande] lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
punkt på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska vid behov antas i enlighet med 
följande förfaranden:
i) För de produkter som avses i artikel 1.2 
i rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 
av den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter: enligt förfarandet i artikel 
13 i den förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89 (3): enligt förfarandet i 
artikel 25.2 i den förordningen.
iv) För övriga produkter: enligt det
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.
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2. Utan att det påverkar särdragen i 
förfarandena för de produkter som avses i 
led i, ii och iii, ska de åtgärder som avses i 
punkt 1 tillämpas samtidigt och på ett 
konsekvent sätt för alla de produkter som 
beskrivs i den punkten.

Or. es

Motivering

Vissa grundläggande frågor måste klargöras innan man inför krav på ingrediensförteckning 
eller näringsdeklaration på alkoholhaltiga drycker som inte konsumeras i näringssyfte. I 
förordningarna (EG) nr 479/2008, (EG) nr 1601/91 och (EG) nr 110/2008 fastställs specifika 
märkningsregler för vin och spritdrycker. Dessa förordningar ger också en möjlighet att 
fastställa genomförandebestämmelserna genom specifika kommittéförfaranden. För att säkra 
konsekvens bör denna möjlighet upprätthållas.

Ändringsförslag 399
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1– stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna punkt ska inte tillämpas på vin och 
vinprodukter enligt definitionen i 
artikel 1.1 i rådets förordning (EG) 
nr 479/2008 och i artikel 2.1 i 
rådets förordning (EG) nr 1601/91, 
liknande produkter som framställts från 
andra frukter än druvor, cider, 
päroncider, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 110/2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89, samt 
andra alkoholhaltiga drycker.
Kommissionen ska senast [fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande] lägga 
fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
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den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
reglerna för ingrediensmärkningen 
fastställs. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
vid behov antas i enlighet med följande 
förfaranden:
a) För de produkter som avses i rådets 
förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 
april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin ska 
åtgärderna antas enligt förfarandet i 
artikel 113.1 i den förordningen.
b) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av 
den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter ska åtgärderna antas enligt 
förfarandet i artikel 13 i den 
förordningen.
c) För de produkter som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89)ska åtgärderna antas 
enligt förfarandet i artikel 25.1 i den 
förordningen.
d) För övriga produkter ska åtgärderna 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.
Utan att det påverkar de specifika 
förhållanden som identifierats i 
förfarandena för de produkter som avses i 
andra stycket a), b) och c).

Or. en
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Motivering

Om undantag medges för vin, öl och spritdrycker, men däremot inte för andra alkoholhaltiga 
drycker får man inte till stånd någon enhetlighet på detta område. Det skulle gynna vissa 
definierade produkter medan andra diskrimineras, snedvrida konkurrensen och vilseleda 
konsumenterna med avseende på den relativa sammansättningen av olika produkter.

Ändringsförslag 400
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När ett livsmedel innehåller 
industriellt framtaget transfett ska detta 
alltid anges på förpackningen. I de fall 
livsmedlet inte är färdigförpackat ska 
denna information komma 
slutkonsumenten till del på annat sätt.

Or. sv

Ändringsförslag 401
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror. a) Transfettsyror.

b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror (inbegripet 
deras omega-9-beståndsdelar).

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror (inbegripet deras 
omega-3- och omega-6-beståndsdelar).
ca) Kolesterol (LDL och/eller HDL).

d) Polyoler. d) Polyoler.
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e) Stärkelse. e) Stärkelse.
f) Kostfibrer. f) Kostfibrer.

g) Protein. g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

ha) Andra ämnen enligt del A i 
bilaga XIII.

Or. ro

Motivering

Förteckningen över näringsämnen måste bli mer omfattande eftersom vissa typer av fetter 
(exempelvis omega-3) kan ge de hälsofördelar som konsumenterna söker.

Ändringsförslag 402
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.
d) Polyoler. d) Polyoler.

e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.
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Or. en

Motivering

Transfettsyror, kostfibrer och protein ska ingå i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen på förpackningens baksida och bör därför strykas från denna 
förteckning.

Ändringsförslag 403
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får vidare 
även innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror. a) Transfettsyror.

b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.
c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.

d) Polyoler. d) Polyoler.
da) Kolesterol.

e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

ha) Övriga ämnen i enlighet med del A i 
bilaga XIII samt beståndsdelar av dessa 
näringsämnen.

Or. de

Motivering

För att se till att även kolesterol kan anges på den vidare näringsvärdesdeklarationen.
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Ändringsförslag 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.
d) Polyoler. d) Polyoler.

e) Stärkelse. e) Stärkelse.
f) Kostfibrer. f) Kostfibrer.

g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Halten av protein och transfettsyror är viktig information för konsumenterna och bör därför 
omfattas av obligatorisk märkning. Det är även viktigt att göra en åtskillnad mellan 
artificiella och naturliga transfettsyror, eftersom producenterna kan påverka mängden av 
artificiella transfettsyror.
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Ändringsförslag 405
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.
c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.

d) Polyoler. d) Polyoler.
e) Stärkelse. e) Stärkelse.

ea) Kolesterol.
f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

ha) Övriga ämnen enligt förordning (EG) 
nr 1925/2006.

Or. fr

Motivering

Att man anger kolesterol separat från de fetter som innehåller kolesterol kan vara till nytta 
för konsumenterna. I artikel 29.1 har beståndsdelar som strukits lagts till. 
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Ändringsförslag 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

a) Transfettsyror.
b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.
c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.

d) Polyoler. d) Polyoler.
e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Transfettsyror, kostfibrer och protein ska ingå i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen på förpackningens baksida och bör därför strykas från denna 
förteckning.

Ändringsförslag 407
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
innehålla ytterligare information om en 
eller flera av följande ämnen eller
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ämnesgrupper:
a) Transfettsyror. a) Transfettsyror.

b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.
c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.

d) Polyoler. d) Polyoler.
e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer. f) Kostfibrer.

fa) Former av socker.
fb) Salt.
fc) Kolesterol.

g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förekommer i betydande mängder enligt 
definitionen i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förtecknas i del A punkt 2 i bilaga XI.

ha) Övriga ämnen enligt förordning (EG) 
nr 1925/2006.

Or. de

Motivering

Transisomera fettsyror ska ersättas av transfettsyror (gäller ej den svenska versionen). 
Kolesterol läggs till. Protein togs med i artikel 29.1 b. 

Den korrekta översättningen av det engelska begreppet ”sugars” bör vara ”former av 
socker” (jämför direktiv 2001/111/EG om vissa former av socker).

Förteckningen över näringsämnen som frivilligt kan anges i näringsvärdesdeklarationen bör 
stämma överens med andra EG-rättsliga föreskrifter (bland annat gemenskapsförordningen 
om tillsatser (förordning EG nr 1925/2006). Punkt 2 bör därför kompletteras i enlighet med 
detta. 
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Ändringsförslag 408
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Polyoler. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led g 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Protein. utgår

Or. en

Ändringsförslag 410
János Áder

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Protein. utgår

Or. hu

Motivering

Konsumenter som lider av njurbesvär måste få reda på proteininnehållet.
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Ändringsförslag 411
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs.

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs om dem.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull.

Ändringsförslag 412
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För alkoholhaltiga drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol ska den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen enbart 
innehålla energivärdet och sockerhalten.



AM\800408SV.doc 55/117 PE431.137v01-00

SV

som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör märkas med energi- och sockerinnehållet.

Ändringsförslag 413
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Åtminstone energivärdet borde alltid anges också för alkoholhaltiga drycker.

Ändringsförslag 414
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna om tillämpningen av 
deklarationen av energi och näringsämnen i 
fråga om de deklarerade värdenas 
noggrannhet, t.ex. skillnaderna mellan de 
deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga 
kontroller, kan beslutas enligt förfarandet i 
artikel 49.2.

Bestämmelserna om tillämpningen av 
deklarationen av energi och näringsämnen i 
fråga om de deklarerade värdenas 
noggrannhet, t.ex. skillnaderna mellan de 
deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga 
kontroller, kan beslutas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Beslutet om de tillåtna skillnaderna mellan de deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga kontroller kommer att vara avgörande för tillämpningen 
av förordningen och bör därför fattas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd energi och näringsämnen 
eller beståndsdelar av dessa som avses i 
punkt 1 ska uttryckas per 100 g eller per 
100 ml.

Or. en
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Motivering

En gemensam positiv näringssymbol skulle hjälpa konsumenterna att hitta det hälsosammare 
alternativet när de handlar mat. Livsmedel som märks med den positiva symbolen skulle till 
exempel kunna innehålla mindre fett, socker, salt och mer kostfiber än livsmedelsprodukter av 
samma typ som inte är märkta med symbolen. Med en positiv symbol kan konsumenterna 
välja ett hälsosammare alternativ med bara ett snabbt ögonkast vid inköpstillfället.

Ändringsförslag 416
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml. Mängden energi och 
näringsämnen får också uttryckas per 
portion.

Or. en

Motivering

Att tillhandahålla information grundat på innehållet i en portion är mycket mer relevant för 
konsumenterna. Att tillhandahålla information per 100 g eller ml kan vara både meningslöst 
(om man i praktiken konsumerar olika stora portioner) och vilseledande. Dessutom blir det 
mer komplicerat för konsumenterna att beräkna sitt verkliga intag om informationen 
tillhandahålls utifrån innehållet i 100 g eller ml, och följaktligen att utforma en hälsosam och 
balanserad kost.

Ändringsförslag 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml.
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Dessutom får mängden energi och 
näringsämnen anges per portion.

Om livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning ska energi- och 
näringsvärdena som avses i punkt 1 också 
anges.
Om information per portion anges ska 
antalet portioner i förpackningen anges, 
portionsstorlekarna vara rimliga och 
informationen presenteras eller förklaras 
så att genomsnittskonsumenten kan förstå 
den. 

Or. en

Motivering

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.

The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. 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.

Ändringsförslag 418
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Uppgifterna per portion ska alltid bara komplettera uppgifterna per 100 gram, för att inte 
försämra möjligheterna att jämföra produkterna med varandra.

Ändringsförslag 419
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska uttryckas per 
100 g, per 100 ml och per portion. Vid 
behov ska mängden per portion uttryckas
i enlighet med artikel 32.2 och 32.3.

Or. en

Motivering

Mängden energi och näringsämnen i en produkt ska alltid uttryckas per 100 g eller per 
100 ml för att konsumenterna inte ska vilseledas och för att underlätta en jämförelse av 
produkter. Dessutom ska det också finnas information om mängden per portion på 
förpackningens baksida.

Ändringsförslag 420
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Dessutom får mängden energi och 
näringsämnen anges per portion.
Om livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning ska energi- och 



PE431.137v01-00 60/117 AM\800408SV.doc

SV

näringsvärdena som avses i punkt 1 också 
anges.
Om information per portion anges ska 
antalet portioner i förpackningen anges, 
portionsstorlekarna vara rimliga och 
informationen presenteras eller förklaras 
så att genomsnittskonsumenten kan förstå 
den.
Kommissionen ska tillsammans med 
livsmedelsföretagen och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ta fram riktlinjer för rimliga 
portionsstorlekar. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
denna förordning, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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. 
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Ändringsförslag 421
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Dessutom kan mängden energi och 
näringsämnen anges per förpackning. 
Detta gäller både för livsmedel som 
färdigförpackats i portionsförpackningar 
och för förpackningar som innehåller 
flera portioner av livsmedlet.

Or. en

Motivering

Genom att välja märkning ”per förpackning” kommer det olösbara problemet med att 
fastställa portionsstorlekar som är rimliga för alla personer och alla matkulturer i Europa att 
behandlas på ett konstruktivt sätt. Man minimerar också risken för vilseledande märkning 
beroende på vanliga avvikelser från standardportionsstorlekar. Märkning per förpackning 
kommer också att ge livsmedelsindustrin ett incitament till att minska förpackningarna i tider 
då fetma är vanligt.

Ändringsförslag 422
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Förutom angivelsen per 100 g eller 100 ml ska angivelsen också alltid uttryckas per portion.

Ändringsförslag 423
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml och per portion, om 
livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning.

Or. en

Motivering

Om portioner är tydligt förpackade (t.ex. yoghurt, godis osv.) måste energi- och 
näringsvärdesdeklarationen också hänvisa till portionsstorleken, eftersom det är lättare för 
konsumenter att förstå. Kopplat till ändringsförslaget till artikel 32.

Ändringsförslag 424
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml.

Or. fr

Motivering

Syftet är bättre samstämmighet med den nya punkten 2a om uttryck för mängd per portion.
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Ändringsförslag 425
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g 
eller per 100 ml.

Or. sv

Ändringsförslag 426
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutom den 
näringsvärdesdeklaration per 100 g eller 
100 ml som föreskrivs i artikel 31.2 får 
informationen anges per portion vars 
storlek anges på etiketten, förutsatt att det 
står hur många portioner som ingår i 
förpackningen och att samtliga portioner 
är identiska.
Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet för de delar som 
avses i artikel 29.1 a och b får uttryckas 
per portion endast om livsmedlet är 
färdigförpackat i portionsförpackning och 
samtliga portioner är identiska. 
Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet för de delar som 
anges i artikel 29.1 a och b får uttryckas 
endast per portion för de livsmedel som 
inte anges i artikel 29.2. De åtgärder som 
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avser att ändra icke väsentliga delar av 
denna förordning genom att komplettera 
den ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3 före 
övergångsperiodens utgång.

Or. fr

Motivering

 Att man anger energivärdet per portion är till mycket större nytta för konsumenterna för de 
flesta produkter än att man anger det per 100 g, vilket blir relativt abstrakt. Den definierade 
storleken på referensportionerna bör dock harmoniseras, så att det går att göra en enkel 
jämförelse mellan olika märken för samma typ av produkt. 

Ändringsförslag 427
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Beståndsdelar i
näringsvärdesdeklarationen får anges i 
procent av de rekommenderade intag som 
fastställs i del B i bilaga XI per portion. 
Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Med tanke på att många livsmedel inte konsumeras i mängder på 100 g/ml är det viktigt att 
procenten av det rekommenderade intaget uttrycks per portion av produkten. Detta gör det 
möjligt för konsumenterna att göra välgrundade kostval utifrån sina enskilda behov och 
bedöma vilken plats en produkt ska inta i deras dagliga kost.



AM\800408SV.doc 65/117 PE431.137v01-00

SV

Ändringsförslag 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Obligatorisk extra märkning för att 
ange näringsvärdena ska presenteras i 
tabellformat där värdena anges i procent 
av de rekommenderade intag som fastställs 
i del B i bilaga XI per 100 g eller per 
100 ml och, i enlighet med artikel 31.2,
per portion. Om innehållet av vitaminer 
och mineralämnen deklareras ska detta, 
som ett lägsta krav, alltid anges i procent 
av det rekommenderade intaget i del A 
punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Det lönar sig att fastställa villkor för extra märkning för att få till stånd standardisering och 
undvika att konsumenterna vilseleds, vilket annars kunde ske.

Ändringsförslag 429
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Med tanke på att många livsmedel inte konsumeras i mängder på 100 g/ml är det viktigt att 
procenten av det rekommenderade intaget uttrycks per portion av produkten. Detta gör det 
möjligt för konsumenterna att göra välgrundade kostval utifrån sina enskilda behov och 
bedöma vilken plats en produkt ska inta i deras dagliga kost.

Ändringsförslag 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Ändringsförslag 431
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Halterna av näringsämnena i den 
näringsvärdesdeklaration på framsidan av 
förpackningen som avses i artikel 29.1 a 
ska anges med ett system av olika 
färgkoder. Färgerna grönt, gult och rött 
ska ange om ett livsmedel innehåller låga, 
medelhöga eller höga halter av dessa 
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även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

näringsämnen. Informationen ska anges 
per 100 g eller per 100 ml. Definitionen av 
referensmängderna för höga, medelhöga 
och låga halter av dessa näringsämnen 
ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3 och baseras på ett yttrande 
från Europeiska livsmedelsmyndigheten. 
Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i punkt A.1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Av detta ändringsförslag framgår det att forskningen visat att konsumenterna vill att den 
begränsade näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp 
av ett tolkningselement. Helst vill de att rött, gult och grönt ska användas för att ange om 
halterna av dessa näringsämnen i ett livsmedel är höga, medelhöga eller låga. 
Referensmängderna för vad som ska anses som högt, medelhögt respektive lågt bör fastställas 
med hjälp av ett oberoende vetenskapligt yttrande som antagits av Europeiska 
livsmedelsmyndigheten.

Ändringsförslag 432
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Frivillig extra märkning för att ange 
näringsvärdena ska presenteras i 
tabellformat där värdena anges i procent 
av de rekommenderade intag som fastställs 
i del B i bilaga XI per 100 g eller per 
100 ml och, i enlighet med artikel 31.2,
per portion. Om innehållet av vitaminer 
och mineralämnen deklareras ska detta, 
som ett lägsta krav, alltid anges i procent 
av det rekommenderade intaget i del A 
punkt 1 i bilaga XI.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 433
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om näringsvärdesdeklarationen 
omfattar en procentsats av ett 
rekommenderat intag ska de 
rekommenderade intag som fastställs i 
bilaga XI tillämpas, och de beräknade 
procentsatserna får endast presenteras i 
näringsvärdesdeklarationen på baksidan 
av förpackningen.

Or. en

Motivering

Genom detta garanteras att endast de rekommenderade värden Europeiska 
livsmedelsmyndigheten fastställt kan användas.

Ändringsförslag 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 

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

livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Or. en

Motivering

Det rekommenderade intaget angivet i procent är värdefull information för de flesta 
konsumenter och bör därför anges. Om livsmedlet är färdigförpackat i portionsförpackning 
bör näringsdeklarationen per portion också anges.

Ändringsförslag 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Beståndsdelar i
näringsvärdesdeklarationen får anges i 
procent av de rekommenderade intag som 
fastställs i del B i bilaga XI per portion.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den obligatoriska näringsdeklarationen 
ska med avseende på energiinnehåll, fett, 
mättade fettsyror, socker och salt,
dessutom anges i procent av de 
rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g eller per 100 ml 
eller per portion i enlighet med 
artikel 31.2. Om innehållet av vitaminer 
och mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringsförslag 135 från föredraganden, i 
vilket enhetliga portionsangivelser krävs. En märkning med uteslutande absoluta uppgifter 
per 100 gram/100 ml bör kompletteras med en procentangivelse, för att konsumtionen av 
produkten ska kunna relateras till dagsbehovet och därmed erbjuda konsumenterna 
ytterligare information, eftersom många konsumenter vid absoluta uppgifter inte kan bedöma 
om det rör sig om ett högt eller lågt värde. 
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Ändringsförslag 437
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Systemet med procentsatser av ett rekommenderat dagsbehov är inte enhetligt och kan leda 
till att konsumenten vilseleds.

Ändringsförslag 438
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sv
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Ändringsförslag 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen som anges i 
artikel 29.1 i denna förordning ska finnas 
på förpackningens framsida och:

a) ska finnas i det huvudsakliga synfältet,
b) omfatta en kombination av 
ordalydelsen ”hög”, ”medelhög” och 
”låg”,
c) omfatta de tre trafikljusfärgerna rött, 
gult och grönt som färgkoder, och
d) omfatta en procentandel av de 
rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per portion.
Antalet portioner som ingår i en 
förpackning ska vara rimligt och 
presenteras tydligt, i det huvudsakliga 
synfältet.
Definitionen av referensmängderna för 
höga, medelhöga och låga halter av dessa 
näringsämnen ska fastställas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3 och baseras på ett 
yttrande från Europeiska 
livsmedelsmyndigheten. Denna 
information ska uttryckas per 100 g eller 
per 100 ml genom en kombination av 
ordalydelsen ”hög”, ”medelhög” och 
”låg”, och genom färgkodning i 
trafikljusfärgerna grönt (för låg halt), 
gult (för medelhög halt) och rött (för hög 



AM\800408SV.doc 73/117 PE431.137v01-00

SV

halt). 
Om innehållet av vitaminer och 
mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A.1 i bilaga XI.
3a. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen som anges i 
artikel 29.1 och 29.2 ska finnas på 
förpackningens baksida och uttryckas per 
100 g eller per 100 ml, och i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3 per portion.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 440
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inom sex månader efter denna 
förordnings ikraftträdande, och med 
beaktande av rekommendationerna från 
Europeiska livsmedelsmyndigheten samt 
oberoende forskning, ska kommissionen 
fastställa referensvärden för intag av 
energi och vissa näringsämnen, andra än 
vitaminer och mineraler, som ska läggas 
till del B i bilaga XI. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
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artikel 49.3. 

Or. en

Motivering

De värden som för närvarande föreskrivs i bilaga XI skiljer sig från rekommendationerna 
från t.ex. Storbritanniens livsmedelsmyndighet Food Standards Agency eller WHO. I sitt 
senaste yttrande (5 augusti 2009) drar Europeiska livsmedelsmyndigheten slutsatsen om 
värden för rekommenderade dagliga intag att man inte kan ge några rekommendationer för 
sockerarter på grund av bristen på uppgifter. Det är därför rimligt att avvakta ytterligare 
forskningsresultat innan man fastställer referensvärden som inte är allmänt accepterade. 

Ändringsförslag 441
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och 
transfettsyror som föreskrivs i artikel 29.1, 
ska göras i enlighet med del B i 
bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Transfettsyror ska vara ett obligatoriskt inslag i näringsvärdesdeklarationen vid sidan av 
mättade fettsyror och ska därför tas bort från de frivilliga uppgifterna.

Ändringsförslag 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen av polyoler och/eller 4. Deklarationen av polyoler och/eller 
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stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och 
transfettsyror som föreskrivs i 
artikel 29.1 b, ska göras i enlighet med 
del B i bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 29.1.

Ändringsförslag 443
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Näringsmängd per portion

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.
2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.
3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.
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Or. sv

Ändringsförslag 444
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten,
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Om livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackningar, inbegripet 
enskilda portionsförpackningar, får 
informationen, förutom den 
näringsvärdesdeklaration per 100 g eller 
100 ml som föreskrivs i artikel 31.2, anges 
per portion vars mängd anges på etiketten.
I så fall ska det stå hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

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

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

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

3. Kommissionen ska tillsammans med 
livsmedelsföretagen och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ta fram riktlinjer för realistiska 
portionsstorlekar. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. it

Motivering

För en större tydlighet och bättre avgränsning av vad kommittéförfarandet ska omfatta.
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Ändringsförslag 445
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 ska informationen anges per 
portion på baksidan av förpackningen 
tillsammans med det antal portioner som 
ingår i förpackningen.

Or. en

Motivering

Informationen måste alltid anges per 100 g eller per 100 ml eftersom det annars kan vara 
missvisande för konsumenterna. Det möjliggör också tydliga jämförelser av produkter. 
Kompletterande information om portioner ska anges på förpackningen eftersom det kan 
hjälpa vissa konsumenter att bedöma hur mycket de äter.

Ändringsförslag 446
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

utgår

Or. en

Motivering

Artikeln utgår eftersom begreppet portion ersätts av begreppet per förpackning, se 
ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 447
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Artikeln utgår eftersom begreppet portion ersätts av begreppet per förpackning, se 
ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 448
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 ska informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

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

2. För ett livsmedel, som inte är 
färdigförpackat i portionsförpackning, ska 
portionsangivelsen anges som ”per 
styck/enhet”, eller på ett sätt som är 
lättbegripligt för konsumenten, 
exempelvis ”per matsked”, ”per tesked” 
eller ”per kopp”.

Or. de

Motivering

Förutom angivelsen per 100 g eller per 100 ml ska angivelsen också alltid göras per portion 
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och denna måste vara lättbegriplig för konsumenterna.

Ändringsförslag 449
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner som är 
individuellt emballerade, och särskilt när 
nettovikten understiger 100 g/100 ml.

Or. en

Motivering

Det visuella och estetiska utseendet för presentförpackningar som innehåller choklad eller 
praliner för högtidsdagar, t.ex. Mors dag, skulle förstöras om den obligatoriska 
näringsinformationen skulle flyttas till framsidan av förpackningen.

Ändringsförslag 450
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 

3. Om ett livsmedel består av fler än en 
mindre förpackning som presenteras inuti 
en större behållare ska mängden energi 
och näringsämnen avgöras av storleken 
på den förpackning där informationen 
anges, trots att informationen på den yttre 
och inre förpackningen kommer att skilja 
sig åt.
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artikel 49.3.

Or. en

Motivering

När den yttre förpackningen öppnats och kanske förstörts ska konsumenterna kunna finna 
näringsvärdesdeklarationen på de färdigpackade portionsförpackningarna. Portionerna ska 
anges tydligt och därmed förhindra att konsumenterna vilseleds.

Ändringsförslag 451
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på andra 
sätt, förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

1. Utöver de former som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsdeklarationen och andra former av 
näringsinformation göras på andra sätt, 
förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och näringsämnesinnehåll.

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och näringsämnesinnehåll.

b) Den baseras på antingen harmoniserade 
rekommenderade intag eller, om sådana 
inte finns, allmänt erkända vetenskapliga 
råd om intag av energi eller näringsämnen.

b) Den baseras på antingen harmoniserade 
rekommenderade intag eller, om sådana 
inte finns, allmänt erkända vetenskapliga 
råd om intag av energi eller näringsämnen.

c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.

c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.

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

2. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 49.3 
fastställa användningsvillkoren för dessa 
andra uttrycksformer. Kriterierna ska 
grunda sig på vetenskapliga rön om kost 
och nutrition och dess inverkan på 
hälsan. När kommissionen fastställer 
kriterierna ska den begära att 
livsmedelsmyndigheten inom 
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tolv månader tillhandahåller relevanta 
vetenskapliga råd.

Or. en

Motivering

Andra uttrycksformer för näringsinformationen bör tillåtas. Användningsvillkoren för dessa 
andra uttrycksformer bör emellertid godkännas på EU-nivå.

Ändringsförslag 452
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på andra 
sätt, förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artiklarna 29.1, 29.2, 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på andra 
sätt, förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll.

a) Den andra uttrycksformen 
överensstämmer med bästa metoder (i 
enlighet med denna förordning).

b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen.

b) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll.

c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.

c) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen.

ca) Den stöds av rön från oberoende 
konsumentforskning som visar att 
genomsnittskonsumenten förstår 
uttrycksformen.

2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 

2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras och anmälas till 
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nationellt system enligt artikel 44. kommissionen. Kommissionen ska göra 
dessa uppgifter tillgängliga för 
allmänheten, inbegripet genom en 
särskild webbsida.

Or. en

Motivering

Genom detta garanteras att andra uttrycksformer endast tillåts om oberoende 
konsumentforskning stöder dem.

Ändringsförslag 453
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på 
andra sätt, förutsatt att följande 
väsentliga krav är uppfyllda:

utgår

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll.
b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen.
c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.
2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

Or. fr
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Motivering

I artiklarna 31 och 34 föreskrivs redan de åtgärder som behövs. Dessutom bör nationell 
lagstiftning undvikas. 

Ändringsförslag 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på andra
sätt, förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på 
grafiskt sätt, förutsatt att följande 
väsentliga krav är uppfyllda:

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och näringsämnesinnehåll.

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och näringsämnesinnehåll.

b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen.

b) Den baseras på de rekommenderade 
intag som fastställs i del B i bilaga XI per 
100 g eller per 100 ml. Om en vara är 
färdigförpackad i portionsförpackning 
eller levereras i mängder mindre än 100 g 
respektive 100 ml är portionsangivelse i 
förhållande till den levererade mängden 
tillräcklig. Om rekommenderade intag
inte finns, ska näringsvärdesdeklarationen 
grunda sig på allmänt erkända 
vetenskapliga råd om intag av energi eller 
näringsämnen.

c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.

c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.

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

2. Ett exempel på en grafisk framställning 
har förts in i del D i bilaga XIII.

Or. de
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Motivering

En grafisk framställning kan bidra till att konsumenterna förstår näringsvärdesdeklarationen 
bättre.

Ändringsförslag 455
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska genomföra de andra 
uttrycksformer som avses i punkt 1 med 
hjälp av vetenskapliga rön om kosten och 
dess hälsoeffekter. De åtgärder som avser 
att ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Det bör vara tillåtet med andra uttrycksformer för kostinformation men då bör de följa 
bestämmelser som gäller i hela Europa.

Ändringsförslag 456
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkterna 2–6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
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göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.
3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2, ska 
energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2, ska 
energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig 
får näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig 
får näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

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

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

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna.

a) Den andra presentationsformen
överensstämmer med bästa metoder (i 
enlighet med denna förordning).

b) Det finns belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dessa 
presentationsformer.

b) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna.

ba) Det finns oberoende 
konsumentforskning som visar att den 
andra presentationsformen förstås bättre 
av genomsnittskonsumenten i den 
medlemsstat där den andra 
presentationsformen kommer att 
användas.

6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. Dessa åtgärder, som avser
att ändra icke-väsentliga delar i denna 

6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
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förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

6a. De andra presentationsformer som 
avses i punkt 5 ska identifieras och 
anmälas till kommissionen. 
Kommissionen får göra dessa uppgifter 
tillgängliga för allmänheten, inbegripet 
genom en särskild webbsida.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag medges att andra presentationsformer kan godkännas om de 
inte vilseleder konsumenterna och om det finns starka belägg för att konsumenterna bättre 
förstår dessa presentationsformer. Det garanterar också att alla andra presentationer som 
görs offentliggörs för såväl kommissionen som allmänheten.

Ändringsförslag 457
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

1a. De uppgifter som avses i punkt 1 ska 
finnas i en ram nere till höger på 
förpackningens framsida och ha en 
teckenstorlek på 1,5 mm, i en grafisk form 
som visar näringsvärdena i procent av de 
rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI, uttryckta som kcal per 
100 g/100 ml eller i förekommande fall 
per portion.
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Denna grafiska presentation ska inte 
tillämpas på livsmedel vars förpackning 
eller behållare har en yta som är mindre 
än 80 cm2.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen och 
deklarationen av de beståndsdelar som 
anges i artikel 29.2 ska anges samlad på ett 
ställe och, i förekommande fall för de 
beståndsdelar som anges i artikel 29.2, i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII. 

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

Denna näringsvärdesdeklaration ska göras i 
tabellform med siffrorna under varandra, 
om utrymmet tillåter detta. Om utrymmet 
inte tillåter detta, ska deklarationen göras 
som löpande text.

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2, 
ska energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.
4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig 
får näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig 
får näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns. Om energivärdet eller innehållet av 
ett eller flera näringsämnen i en vara är 
lika med noll får uppgifterna om 
näringsvärdet för dessa beståndsdelar 
ersättas med orden ”Innehåller ej …” i 
omedelbar anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, om en sådan 
finns.

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, 
förutsatt att följande väsentliga krav är 
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uppfyllda:
a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna.
b) Det finns belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dessa 
presentationsformer.
6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

6. Kommissionen ska fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen, särskilt 
sådana som avser punkt 1a. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3

Or. fr

Ändringsförslag 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
samma synfält. Uppgifterna ska 
presenteras i följande ordning: energi, 
protein, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, fett, mättade 
fettsyror, fibrer och natrium. 

Om utrymmet tillåter ska uppgifterna 
anges i tabellform med siffrorna under 
varandra. Om utrymmet inte tillåter detta, 
ska de anges som löpande text.
Dessutom ska mängden energi som avses 
i artikel 29.1 a och den procent av det 
rekommenderade intaget för energi som 
avses i artikel 31.3.1 finnas i det 
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huvudsakliga synfältet i enlighet med 
artikel 32.2 och 32.3. Detta ska uttryckas 
per portion. 

Or. en

Motivering

Energiinnehållet är ett nyckeltal i konsumentinformationen när konsumenterna väljer 
livsmedel i syfte att behålla en hälsosam kroppsvikt. Av den anledningen bör innehållet av 
energi och procenttalet för det rekommenderade intaget presenteras på framsidan av 
förpackningen. Med tanke på att uttrycket per 100 g/ml redan tillhandahålls i den 
obligatoriska näringsvärdestabellen bör energivärdet på förpackningens framsida uttryckas 
per portion. Detta gör det möjligt för konsumenterna att göra välgrundade kostval utifrån 
sina enskilda behov och bedöma vilken plats en produkt ska inta i deras dagliga kost, genom 
att tillhandahålla objektiv information som uppfattas med bara ett snabbt ögonkast.

Ändringsförslag 459
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

1. Alla märkningsuppgifter bör presenteras tillsammans i ett enda synfält. Konsumenterna 
har under mer än 30 år lärt sig att all relevant information återfinns på förpackningens 
baksida.

2. Förenkling.
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Ändringsförslag 460
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De uppgifter som anges i artikel 29.1 a
ska finnas i det huvudsakliga synfältet. 
Uppgifterna ska presenteras tillsammans i 
ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, sockerarter 
och salt.

Or. en

Motivering

Förtydligande och förenkling.

Ändringsförslag 461
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De uppgifter som anges i artikel 31.1 
och 31.2 angående 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i ett 
och samma synfält, samlade på ett ställe i 
tabellform. De obligatoriska uppgifterna 
ska presenteras i följande ordning: energi, 
fett, mättade fettsyror, salt och sockerarter.
Ytterligare, frivillig information ska anges 
i den ordning som beskrivs i bilaga XIII.

Or. de

Motivering

Det behövs inga uppgifter i det huvudsakliga synfältet. Den intresserade konsumenten kan 
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läsa uppgifter också om de står på ett annat ställe. Däremot bör man införa en bestämmelse 
om att uppgifterna ska samlas i tabellform. 

Ändringsförslag 462
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslagen till artikel 29.1 a. 

Ändringsförslag 463
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Följande uppgifter som anges i 
artikel 31.2 angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet: energivärde, 
fetthalter, mättade fettsyror, sockerarter 
och salt. Uppgifterna ska presenteras 
tillsammans i ett tydligt format i den
ordning som anges ovan.
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Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslagen till artikel 29.1 a. 

Ändringsförslag 464
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De uppgifter som anges i artikel 31.1 
och 31.2 angående 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i ett 
och samma synfält, samlade på ett ställe i 
tabellform. De obligatoriska uppgifterna 
ska presenteras i följande ordning: energi, 
protein, kostfibrer, fett, med en särskild 
uppgift om mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
salt. Ytterligare, frivillig information ska 
anges i den ordning som beskrivs i 
bilaga XIII.

Or. de

Motivering

Uppgifterna om energiinnehåll och näringsämnen behöver inte presenteras i det 
huvudsakliga synfältet, däremot tillsammans och i ett tydligt format. 

Ändringsförslag 465
Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den energideklaration i kcal som ska 
anges i enlighet med artikel 29.1 a och 
del B i bilaga XI ska utöver 
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presentationen i enlighet med artikel 34.1 
anges per 100g/ml och vid behov per 
portion enligt artikel 31.2, på ett synligt 
och läsbart sätt i en ram på 
förpackningens framsida.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den energideklaration i kcal som ska 
anges i enlighet med artikel 29.1 a och 
del B i bilaga XI ska utöver 
presentationen i enlighet med artikel 34.1 
anges per 100g/ml och per portion enligt 
artikel 31.2, i en ram nere till höger på 
förpackningens framsida och ha en 
teckenstorlek på 3 mm.

Or. de

Motivering

Energiinnehållet bör, genomgående hos alla produkter, upprepas på förpackningens 
framsida, på samma ställe och i klart framträdande form, så att konsumenten kan se det 
direkt.
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Ändringsförslag 467
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande uppgifter som anges i 
artikel 31.2 om obligatorisk 
näringsdeklaration ska anges på baksidan 
av förpackningen: kolhydrater, protein 
och artificiella och naturliga 
transfettsyror. Uppgifterna ska 
presenteras tillsammans i ett tydligt 
format i den ordning som anges ovan. 

Or. en

Motivering

Halterna av protein och transfettsyror är viktiga uppgifter för konsumenterna, och det bör 
därför vara obligatoriskt att de anges på baksidan av förpackningen. Det är även viktigt att 
göra en åtskillnad mellan artificiella och naturliga transfettsyror, eftersom producenterna 
kan påverka mängden av artificiella transfettsyror.

Ändringsförslag 468
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den energideklaration i kcal som ska 
anges i enlighet med artikel 29.1 a och 
del B i bilaga XI får utöver presentationen 
i enlighet med artikel 34.1 anges per 
100g/ml eller per portion enligt 
artikel 31.2, på förpackningens framsida. 

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringsförslag 135 från föredraganden. 
Kalorivärdet är den viktigaste informationen för konsumenterna. Tillverkarna måste också 
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fortsättningsvis kunna ange dessa uppgifter per 100g/ml eller per portion på framsidan om de 
så önskar.

Ändringsförslag 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla för de livsmedel 
som anges i rådets direktiv 89/398/EEG 
av den 3 maj 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel och de 
särdirektiv som anges i artikel 4.1 i det 
direktivet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 470
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I bilaga XIIIa fastställs 
produktkategorier för vilka presentation 
av näringsvärdesdeklarationen genom ett 
system av olika färgkoder är obligatorisk. 
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För produkter som omfattas av en av 
dessa kategorier ska halterna av 
näringsämnena i den 
näringsvärdesdeklaration på framsidan av 
förpackningen som avses i punkt 1 anges 
med ett system av olika färgkoder. 
Färgerna grönt, gult och rött ska ange om 
ett livsmedel innehåller låga, medelhöga 
eller höga halter av dessa näringsämnen 
per 100 g eller per 100 ml.
I detta syfte ska, före tillämpningsdatumet 
för artiklarna 29–34 och baserat på ett 
yttrande från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, referensvärden 
fastställas för att indikera hög, medelhög 
och låg halt av dessa näringsämnen. 
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Konsumentforskning har visat att ett färgsystem för högförädlade produkter är bäst för att 
konsumenterna ska kunna göra ett snabbt och välgrundat val.

Ändringsförslag 471
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
göras i tabellform med siffrorna under 

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
göras i tabellform med siffrorna under 
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varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text

varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

När det på grund av ett närings- eller 
hälsopåstående är obligatoriskt med 
näringsvärdesdeklaration för livsmedel av 
det slag som finns förtecknade i bilaga IV 
måste denna deklaration inte 
nödvändigtvis finnas med i det 
huvudsakliga synfältet.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att föreskrivna näringsvärdesdeklarationer måste finnas med i det huvudsakliga 
synfältet går inte att genomföra på mindre förpackningar (exempelvis tuggummipaket). När 
livsmedel av det slag som finns förtecknade i bilaga IV är försedda med närings- eller 
hälsopåståenden bör de därför undantas från skyldigheten att näringsvärdesdeklarationen 
måste finnas med i det huvudsakliga synfältet.

Ändringsförslag 472
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

När det på grund av ett närings- eller 
hälsopåstående är obligatoriskt med 
näringsvärdesdeklaration för livsmedel av 
det slag som finns förtecknade i bilaga IV 
måste denna deklaration inte 
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nödvändigtvis finnas med i det 
huvudsakliga synfältet.

Or. de

Motivering

Livsmedel av det slag som finns förtecknade i bilaga IV är undantagna från 
näringsvärdesdeklarationen eftersom de inte innehåller betydande mängder av de 
näringsvärden som omfattas av förordningen. Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1924/2006 
och artikel 17.3 i detta förslag ska det på alla livsmedel, även av det slag som finns 
förtecknade i bilaga IV, finnas en näringsvärdesdeklaration om de näringsämnen som anges i 
artikel 29.1 och 29.2, om livsmedlet försetts med ett närings- eller hälsopåstående. Det går 
inte att ange någon näringsvärdesdeklaration i det huvudsakliga synfältet på små 
förpackningar.

Ändringsförslag 473
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.1 b och 29.2
ska anges samlad på baksidan av 
förpackningen i den ordningsföljd som 
föreskrivs i del C i bilaga XIII. 

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text

Denna näringsvärdesdeklaration ska göras i 
tabellform med siffrorna under varandra, 
om utrymmet tillåter detta. Om utrymmet 
inte tillåter detta, ska deklarationen göras 
som löpande text.

Or. en

Motivering

Förtydligande och förenkling.
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Ändringsförslag 474
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

När det på grund av ett närings- eller 
hälsopåstående är obligatoriskt med 
näringsvärdesdeklaration för livsmedel av 
det slag som finns förtecknade i bilaga IV 
måste denna deklaration inte 
nödvändigtvis finnas med i det 
huvudsakliga synfältet.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att föreskrivna näringsvärdesdeklarationer måste finnas med i det huvudsakliga 
synfältet går inte att genomföra på mindre förpackningar (exempelvis tuggummipaket). När 
livsmedel av det slag som finns förtecknade i bilaga IV är försedda med närings- eller 
hälsopåståenden bör de därför undantas från skyldigheten att näringsvärdesdeklaration 
måste finnas med i det huvudsakliga synfältet.

Ändringsförslag 475
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 2. Näringsvärdesdeklarationen för 
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näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

näringsämnena i artikel 29.1 och 29.2 ska 
anges samlad på ett ställe och, i 
förekommande fall, i den ordningsföljd 
som föreskrivs i del C i bilaga XIII.

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslagen till artikel 29.

Ändringsförslag 476
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2, 
ska energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

utgår

Or. en

Motivering

Den obligatoriska näringsvärdesdeklarationen måste upprepas på förpackningens baksida 
tillsammans med de frivilliga näringsuppgifterna så att bestämmelsen i den ändrade 
artikel 34.2 gäller.

Ändringsförslag 477
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om mängden av energi eller ett eller 4. Om mängden av energi eller ett eller 
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flera näringsämnen i en vara är obetydlig 
får näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

flera näringsämnen i en vara är noll eller
obetydlig får näringsdeklarationen för 
dessa näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller inga 
betydande mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

Or. ro

Motivering

Vissa produkter har ett näringsvärde på noll eller nästan noll (exempelvis mineralvatten med 
sötningsmedel eller Coca-Cola light). I dessa fall bör tillverkarna helt enkelt kunna ange att 
produkten inte innehåller några betydande mängder av näringsämnen, snarare än att göra en 
fullständig deklaration. 

Ändringsförslag 478
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande lägga fram en 
utvärderingsrapport om den 
presentationsform som beskrivs i 
punkterna 1–6.

Or. en

Motivering

En utvärdering av presentationsformen ska genomföras för att identifiera fördelar och 
nackdelar.
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Ändringsförslag 479

Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Kapitel V –- rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FRIVILLIG 
LIVSMEDELSINFORMATION

OBLIGATORISK 
URSPRUNGSMÄRKNING

Or. it

Ändringsförslag 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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



AM\800408SV.doc 103/117 PE431.137v01-00

SV

Ändringsförslag 481
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkterna 1 och 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning. Om livsmedelsinformation ges 
i enlighet med artiklarna 9 och 10 eller 
frivillig information ges för livsmedel som 
inte är färdigförpackade ska denna 
information överensstämma med nationell 
lagstiftning i enlighet med artiklarna 13.4 
och 41.
1a. Frivillig information får inte anges så 
att det tillgängliga utrymmet för 
obligatorisk information minskar.

Or. en

Motivering

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:

 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.
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Ändringsförslag 482
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta kraven i denna förordning, 
särskilt kraven i artikel 7.

Or. en

Motivering

Artikel 7 om rättvisande information är den viktigaste grunden för system för frivillig 
information.

Ändringsförslag 483
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan hinder av artikel 35.1 får 
ytterligare frivilliga uppgifter om 
näringsvärdet för bestämda målgrupper, 
såsom barn, fortsätta att ges, så länge som 
det finns vetenskapliga belägg för dessa 
specifika referensvärden och de inte 
vilseleder konsumenterna och stämmer 
överens med de allmänna villkoren i 
denna förordning. 

Or. de

Motivering

Referensvärdena i del B i bilaga X hänför sig till genomsnittliga vuxna personer. Om 
livsmedelsindustrin redan infört avvikande referensvärden för produkter avsedda för någon 
bestämd målgrupp, till exempel barn, och det finns vetenskapliga belägg för dessa värden, 
bör fortsatt användning av dem tillåtas.
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Ändringsförslag 484
Glenis Willmott

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om någon av de uppgifter som avses i 
artikel 9 eller delar av dem ges på frivillig 
basis på livsmedel som inte är 
färdigförpackade ska dessa uppgifter eller 
delar av dem uppfylla de relevanta 
särskilda kraven i denna förordning.

Or. en

Motivering

Tillhandahållande av näringsvärdesinformation för livsmedel som inte är färdigförpackade 
och livsmedel som säljs genom cateringföretag blir allt vanligare. Det behövs flexibilitet för 
det sätt på vilket information ges för livsmedel som inte är färdigförpackade, på grund av den 
stora variationen på cateringförhållandena och den fysiska miljön som avgör hur mycket 
näringsvärdesinformation som kan visas. Förordningen måste göra det möjligt för 
cateringföretag att frivilligt visa kaloriinformation per portion om de så önskar.

Ändringsförslag 485
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. All relevant information om system för 
frivillig information, såsom 
underliggande kriterier och vetenskapliga 
studier, måste göras tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att garantera öppenhet.
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Ändringsförslag 486
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild
gemenskapslagstiftning, såsom rådets 
förordning (EG) nr 509/2006 av den 
20 mars 2006 om garanterade 
traditionella specialiteter av 
jordbruksprodukter och livsmedel och 
förordning (EG) nr 510/2006 av den 
20 mars 2006 om skydd av geografiska 
beteckningar och ursprungsbeteckningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel, ska 
punkt 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort. I detta fall ska en 
märkning av typen ”Tillverkat i EU 
(medlemsstat)” användas. Dessutom får 
en regionbeteckning anges. Sådana 
frivilliga angivelser av ursprungsland 
eller ursprungsregion får inte hindra den 
inre marknaden.

Or. en

Motivering

Med hjälp av regionbeteckningar kan man ta hänsyn till att många konsumenter vill att 
regionala specialiteter ska märkas. En märkning av typen ”Tillverkat i EU” anger att 
gemenskapens relevanta livsmedelslagstiftning har följts och kan således vara en intressant 
upplysning för konsumenten. 

Sådana frivilliga angivelser av ursprungsland eller ursprungsregion får dessutom inte hindra 
den inre marknaden.
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Ändringsförslag 487
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 488
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Man bör vid angivelse av härkomst kunna hänvisa till ytterligare en nivå, mellan lands- och 
ortsnivån.
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Ändringsförslag 489
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utan att det påverkar bestämmelserna
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning och utöver kraven 
i artikel 9.1 i, ska punkterna 3 och 4 gälla 
när information om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.

Or. en

Motivering

Om information om ursprungsland anges för en ingrediens i ett livsmedel, utöver de 
obligatoriska kraven i artikel 9.1 i, bör denna information uppfylla bestämmelserna i 
artikel 35.2.

Ändringsförslag 490
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, särskilt rådets 
förordningar (EG) nr 509/2006 och 
nr 510/2006 av den 20 mars 2006 och 
bestämmelserna i artikel 9.1 ia, ska 
punkterna 3 och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
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från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort. I detta fall ska i 
märkningen anges ”Tillverkad i EU 
(medlemsstat)”. Dessutom kan en 
regionbeteckning anges.

Or. en

Motivering

Med hjälp av regionbeteckningar kan man ta hänsyn till att många konsumenter vill att 
regionala specialiteter ska märkas. En märkning av typen ”Tillverkat i EU” anger att 
gemenskapens relevanta livsmedelslagstiftning har följts och kan således vara en intressant 
upplysning för konsumenten.

Ändringsförslag 491
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även dessa ingrediensers ursprungsland 
eller härkomstort anges.

3. Information om ursprung ska ges om 
de andra angivelserna avseende 
livsmedlet är vilseledande eller felaktiga.

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

Or. fr

Motivering

Med denna nya ordalydelse bringas förordningen i överensstämmelse med förordning (EG) 
nr 834/2007 om ekologisk produktion och konsumenterna varnas så snart som annan 
information är vilseledande. Detta kommer att förhindra att oviktig information hindrar 
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läsbarheten av annan information som är viktigare.

Ändringsförslag 492
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det bör vara obligatoriskt med ursprungslandsmärkning av fjäderfä och kött. Därför är 
artikel 35.4 med bestämmelser om tillämpliga krav på frivillig ursprungslandsmärkning av 
kött inte längre relevant. De relevanta bestämmelserna förs in i artikel 9.1 i.

Ändringsförslag 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Whisky som säljs i EU märks av hävd med ursprungsland, och konsumenterna anser att 
denna information är ytterst viktig. För vissa whiskymärken, som saknar uppgift om 
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ursprung, används andra beteckningar i syfte att ge intrycket att whiskyn kommer från ett av 
de stora whiskyproducerande länderna, trots att den inte gör det. Det är därför lämpligt att 
ursprunget anges för all whisky som säljs i EU, så att konsumenterna inte vilseleds.

Ändringsförslag 494
George Lyon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Whisky som säljs i EU märks av hävd med ursprungsland, och konsumenterna anser att 
denna information är ytterst viktig. För vissa whiskymärken, som saknar uppgift om 
ursprung, används andra beteckningar i syfte att ge intrycket att whiskyn kommer från ett av 
de stora whiskyproducerande länderna, trots att den inte gör det. Det är därför lämpligt att 
ursprunget anges för all whisky som säljs i EU, så att konsumenterna inte vilseleds. 

Ändringsförslag 495
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Kommissionen kan fastställa 
tillämpningsbestämmelser rörande villkor 
och kriterier för användning av frivilliga 
uppgifter enligt punkterna 1–5. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
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med kontroll som avses i artikel 49.3. 

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse ska endast gälla för de föregående punkterna.

Ändringsförslag 496
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Begreppet ”vegetarisk” ska inte 
tillämpas på livsmedel som består av, har 
tillverkats av eller har tillverkats med 
hjälp av produkter med animalt ursprung 
av djur som har dött eller slaktats eller 
djur som dör till följd att de äts. Begreppet 
”vegan” ska inte tillämpas på livsmedel 
som består av, har tillverkats av eller har 
tillverkats med hjälp av djur eller animala 
produkter (inklusive produkter från 
levande djur).

Or. en

Motivering

Begreppen ”vegetarisk” och ”vegan” är inte rättsligt skyddade för närvarande. I praktiken 
innebär detta att producenterna kan märka sina produkter som ”vegetariska” även om de inte 
är det. Ovanstående definition har lagts fram av Storbritanniens livsmedelsmyndighet Food 
Standards Agency efter flera års diskussioner.
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Ändringsförslag 497
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. I överensstämmelse med artikel 3.1 
ska det vara tillåtet att ange uppgifter om 
miljömässiga, sociala och etiska 
hänsynstaganden i fråga om livsmedel. 
För att inte uppmuntra till godtyckliga 
utfästelser och garantera jämförbarhet 
ska kommissionen inom [12 månader från 
förordningens ikraftträdande] lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om sådana 
kriterier för livsmedel. 

Or. en

Motivering

Miljömässiga, sociala och etiska kriterier är viktig vägledning för många konsumenters 
beslut. Tillhandahållande av sådan information bör därför uppmuntras.

Ändringsförslag 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Gemensam positiv näringssymbol

1. Kommissionen ska senast den …* 
fastställa en gemensam positiv 
näringssymbol för att hjälpa 
konsumenterna att hitta det mest 
hälsosamma alternativet inom olika 
livsmedelskategorier.
Denna åtgärd, som avser att ändra 
icke väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
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enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.
2. Livsmedel som kan komma i fråga för 
märkning med den gemensamma positiva 
näringssymbolen ska uppfylla de kriterier 
som anges av kommissionen och de 
näringsprofiler som fastställs i artikel 4 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.
3. De kriterier som avses i punkt 2 ska 
fastställas med beaktande av framför allt
a) livsmedlets totala 
näringssammansättning och innehåll av 
näringsämnen som är vetenskapligt 
erkända som välgörande för hälsan,
b) livsmedlets (eller livsmedelskategorins) 
betydelse för och bidrag till kosten för 
befolkningen i allmänhet eller, där så är 
lämpligt, för vissa riskgrupper, däribland 
barn.
Kriterierna ska grunda sig på 
vetenskapliga rön om kost och näring och 
deras inverkan på hälsan.
När kommissionen fastställer kriterierna 
ska den begära att livsmedelsmyndigheten 
inom tolv månader tillhandahåller de
relevanta vetenskapliga råden.
_________________
* Den 1 januari tredje året efter 
antagandet av denna förordning.
1 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Motivering

En gemensam positiv näringssymbol skulle hjälpa konsumenterna att hitta det hälsosammare 
alternativet när de handlar mat. Livsmedel som märks med den positiva symbolen skulle till 
exempel kunna innehålla mindre fett, socker, salt och mer kostfiber än livsmedelsprodukter av 
samma typ som inte är märkta med symbolen. Med en positiv symbol kan konsumenterna 
välja ett hälsosammare alternativ med bara ett snabbt ögonkast vid inköpstillfället. 
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Ändringsförslag 499
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
1. Senast den 1 januari 20XX (tre år efter 
antagandet) ska kommissionen, i enlighet 
med förfarandet i artikel 49.3, fastställa 
en gemensam positiv näringssymbol för 
att hjälpa konsumenterna att hitta det 
mest hälsosamma alternativet inom olika 
livsmedelskategorier.
2. Livsmedel som är berättigade att 
märkas med den gemensamma positiva 
näringssymbolen måste uppfylla de 
kriterier som anges av kommissionen.
3. De kriterier som avses i punkt 2 ska 
särskilt beakta följande:
a) livsmedlets totala 
näringssammansättning och innehåll av 
näringsämnen som är vetenskapligt 
erkända som välgörande för hälsan,
b) livsmedlets (eller livsmedelskategorins) 
betydelse för och bidrag till kosten för 
befolkningen i allmänhet.
Kriterierna ska grundas på vetenskapliga 
rön om kost och näring samt deras 
förhållande till hälsa. När kommissionen 
fastställer kriterierna ska den begära att 
livsmedelsmyndigheten inom
tolv månader tillhandahåller relevanta 
vetenskapliga råd.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
1. Senast den 1 januari 20XX (tre år efter 
antagandet) ska kommissionen, i enlighet 
med förfarandet i artikel 49.3, fastställa 
en gemensam positiv näringssymbol för 
att hjälpa konsumenterna att hitta det 
mest hälsosamma alternativet inom olika 
livsmedelskategorier.
2. Livsmedel som är berättigade att 
märkas med den gemensamma positiva 
näringssymbolen måste uppfylla de 
kriterier som anges av kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 49.3.
3. De kriterier som avses i punkt 2 ska 
särskilt beakta följande:
a) livsmedlets totala 
näringssammansättning och innehåll av 
näringsämnen som är vetenskapligt 
erkända som välgörande för hälsan,
b) livsmedlets (eller livsmedelskategorins) 
betydelse för och bidrag till kosten för 
befolkningen i allmänhet.
Kriterierna ska grundas på vetenskapliga 
rön om kost och näring samt deras 
förhållande till hälsa.
När kommissionen fastställer kriterierna 
ska den begära att livsmedelsmyndigheten 
inom tolv månader tillhandahåller 
relevanta vetenskapliga råd.
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 501
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Presentation

Frivillig information får inte anges så att 
det tillgängliga utrymmet för obligatorisk 
information minskar.

Or. en

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl flyttas genom detta ändringsförslag det krav som föreskrivs i artikeln 
till artikel 35 utan innehållsmässig ändring.


