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Ændringsforslag 502
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 
10, kan medlemsstaterne efter proceduren i 
artikel 42 kræve supplerende obligatoriske 
oplysninger om specifikke typer eller 
kategorier af fødevarer, der er begrundet i 
hensyn til:

1. Som supplement til de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 
10, kan medlemsstaterne efter proceduren i 
artikel 42 kræve supplerende obligatoriske 
oplysninger om specifikke typer eller 
kategorier af fødevarer samt supplerende 
oplysninger om næringsindholdet ved 
hjælp af farver eller tekstmæssige midler, 
der er begrundet i hensyn til:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal, hvis de ønsker det, have mulighed for at vælge at anvende en 
obligatorisk farvekodet mærkningsordning.

Ændringsforslag 503
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beskyttelse af industriel og kommerciel 
ejendomsret samt angivelser af 
herkomststed, kontrollerede 
oprindelsesbetegnelser og bekæmpelse af 
illoyal konkurrence.

d) beskyttelse af industriel og kommerciel 
ejendomsret samt angivelser af regionalt 
herkomststed, kontrollerede 
oprindelsesbetegnelser og bekæmpelse af 
illoyal konkurrence.

Or. de
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Ændringsforslag 504
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre hindringer for varernes frie 
bevægelighed i det indre marked.

Or. en

Begrundelse

I en ny forordning, der tager sigte på at konsolidere og forenkle EU's 
mærkningsbestemmelser, og i overensstemmelse med dagsordenen for bedre lovgivning, er 
det hensigtsmæssigt at indføre et krav om, at nye bestemmelser ikke må hindre den frie 
bevægelighed i det indre marked.

Ændringsforslag 505
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kun indføre 
obligatorisk angivelse af fødevarers 
oprindelsesland eller herkomststed i 
henhold til stk. 1, hvis forbindelsen 
mellem visse af fødevarens kvaliteter og 
dens oprindelse eller herkomst er 
dokumenteret. Når medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen sådanne 
foranstaltninger, fremlægger de 
dokumentation for, at de fleste forbrugere 
tillægger en sådan oplysning stor værdi.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er for restriktiv og ikke i overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 9, stk. 1, litra i).
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Ændringsforslag 506
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kun indføre 
obligatorisk angivelse af fødevarers 
oprindelsesland eller herkomststed i 
henhold til stk. 1, hvis forbindelsen 
mellem visse af fødevarens kvaliteter og 
dens oprindelse eller herkomst er 
dokumenteret. Når medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen sådanne 
foranstaltninger, fremlægger de 
dokumentation for, at de fleste forbrugere 
tillægger en sådan oplysning stor værdi.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 507
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Nationale bestemmelser om specifikke 

præsentationsformer 
Ud over kravene i artikel 34, kan 
medlemsstaterne beslutte at indføre en 
obligatorisk ordning, der fastsætter en 
yderligere præsentationsform af 
næringsoplysningerne ved hjælp af farver 
og tekstmæssige midler.
Sådanne nationale ordninger udvikles i 
overensstemmelse med de generelle 
principper og krav i kapitel II og III i 
denne forordning, og der skal tages 
hensyn til resultaterne af uafhængige 
forbrugerundersøgelser og omfattende 
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høringer af aktørerne.
Kommissionen fremmer og tilrettelægger 
udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og med 
Kommissionen selv om spørgsmål i 
forbindelse med vedtagelse og 
gennemførelse af de nationale ordninger 
og tilskynder aktørerne til at deltage i 
denne proces.
Den (første dag i måneden fem år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse) 
foretager Kommissionen en vurdering af 
de beviser, der er indsamlet om 
forbrugernes brug og forståelse af de 
forskellige nationale ordninger for at 
afgøre, hvilken ordning der fungerer 
bedst og er mest nyttig for de europæiske 
forbrugere. På grundlag af resultaterne af 
denne evaluering fremsætter 
Kommissionen et forslag til en 
harmoniseret europæisk ordning for 
mærkning foran på pakken. 

Or. en

Begrundelse

Uafhængig forskning har vist, at en næringsdeklaration ved hjælp af farvekoder er den 
ordning, som forbrugerne foretrækker og bedst forstår. Medlemsstaterne skal derfor have 
mulighed for at indføre nationale ordninger i en vis periode med henblik på efterfølgende at 
indføre den ordning, der fungerer bedst, på europæiske niveau.

Ændringsforslag 508
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 a
Ud over kravene i artikel 34, stk. 1 og 2, 
kan medlemsstaterne, i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 42, beslutte at 
fremme yderligere frivillige ordninger til 
fremlæggelse af ernæringsoplysninger 
ved hjælp af andre udtryksformer 
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forudsat at:
- sådanne nationale ordninger er udviklet 
i overensstemmelse med de generelle 
principper og krav i kapitel II og III i 
denne forordning

- de ordninger, der fremmes af 
medlemsstater, afspejler resultaterne fra 
uafhængige forbrugerundersøgelser og 
omfattende høringer af aktørerne, om 
hvad der fungerer bedst for forbrugerne

- den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer.
Kommissionen fremmer udveksling af 
oplysninger om spørgsmål i forbindelse 
med vedtagelse og gennemførelse af de 
nationale ordninger og tilskynder 
aktørerne til at deltage i denne proces. 
Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger. 

Den (første dag i måneden fem år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse) 
foretager Kommissionen en vurdering af 
de beviser, der er indsamlet om 
forbrugernes brug og forståelse af de 
forskellige nationale ordninger for at 
afgøre, hvilken ordning der fungerer 
bedst og er mest nyttig for de europæiske 
forbrugere. På grundlag af resultaterne af 
denne evaluering udarbejder 
Kommissionen en rapport, der fremsendes 
til Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal, såfremt de ønsker det, have mulighed for at fremme yderligere 
frivillige ordninger til fremlæggelse af ernæringsoplysninger ved hjælp af andre 
udtryksformer.
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Ændringsforslag 509
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk og mejeriprodukter, der er tappet i 
glasflasker, som er beregnet til genbrug.

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk, fermenteret mælk, fermenteret 
mælk og fløde, der er tappet i glasflasker, 
som er beregnet til genbrug, såfremt der 
ikke er tilsat andre ingredienser end 
mælkeprodukter og kulturer af 
mikroorganismer, der er nødvendige for 
fremstillingen.

Or. en

Begrundelse

Ved ændringsforslaget sikres det, at nationale foranstaltninger, som afviger fra artikel 9, stk. 
1, og artikel 10, stk. 2, ikke gælder for mælkeprodukter, der f.eks. har fået tilsat sukker, 
smagsstoffer eller andre mælkefremmede ingredienser.

Ændringsforslag 510
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alkoholholdige drikkevarer
Indtil der er vedtaget 
fællesskabsbestemmelser som omhandlet i 
artikel 20, litra e), kan medlemsstaterne 
opretholde nationale bestemmelser om 
angivelse af ingredienser i drikkevarer, 
der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Angivelse af ingredienser i alkoholholdige drikkevarer bør være obligatorisk. Ved 
udeladelsen af artikel 20, litra e), bliver artikel 40 irrelevant.

Ændringsforslag 511
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40a
40a. Medlemsstaterne kan vedtage eller 
bevare nationale foranstaltninger, der 
fastsætter yderligere bindende 
bestemmelser for aktører, der frivilligt 
vælger at angive specifikke egenskaber 
ved fødevarerne.

Or. en

Begrundelse

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.
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Ændringsforslag 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 
der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, kan 
medlemsstaterne fastsættes nærmere regler 
for angivelse af de i artikel 9 og artikel 10
omhandlede oplysninger.

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 
der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, kan 
medlemsstaterne fastsættes nærmere regler 
for angivelse af de i artikel 9, stk. 1, litra 
c), omhandlede oplysninger, som de kan 
kræve stillet til rådighed.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.

3. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne omhandlet 
i stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne omhandlet 
i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 513
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 



AM\800455DA.doc 11/49 PE431.151v01-00

DA

der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, kan 
medlemsstaterne fastsættes nærmere 
regler for angivelse af de i artikel 9 og 
artikel 10 omhandlede oplysninger. 

der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg,

a) er udelukkende angivelse af 
oplysningerne i artikel 9, stk. 1, litra c), 
obligatorisk
b) er angivelse af andre oplysninger 
omhandlet i artikel 9 og 10 ikke 
obligatorisk, medmindre medlemsstaterne 
vedtager regler, der kræver, at nogle af 
eller alle disse oplysninger skal angives.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne kan fastsætte 
nærmere regler for, hvilke af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger der skal gøres 
tilgængelige.

3. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne omhandlet 
i stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen de bestemmelser, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a) og b).

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at undgå en situation, hvor medlemsstater vil være 
forpligtet til at vedtage lovgivning for at forhindre den potentielle direkte anvendelse af 
forordningen på ikke-færdigpakkede fødevarer. 

Formålet med ændringsforslaget er at opretholde den nuværende status: Ikke-færdigpakkede 
fødevarer er omfattet af lovgivningen, men medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger for 
deres faktiske anvendelse (opt-in), idet det bemærkes, at medlemsstaterne ikke kan undtage 
ikke-færdigpakkede fødevarer fra obligatorisk oplysninger om allergener.

Ændringsforslag 514
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 41 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale foranstaltninger vedrørende Ikke-færdigpakkede fødevarer
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ikke-færdigpakkede fødevarer
1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener 
uden at være færdigpakkede, eller for 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsættes nærmere regler for angivelse af 
de i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
oplysninger.

1. De i artikel 13, stk. 4, omhandlede 
fødevarer skal forsynes med 
oplysningerne i artikel 9, stk. 1, litra c). 

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.

2. Angivelse af andre oplysninger 
omhandlet i artikel 9 og 10 er ikke 
obligatorisk, medmindre medlemsstaterne 
vedtager regler, der kræver, at nogle af 
eller alle disse oplysninger skal angives 
eller dele af disse oplysninger.

2a. Medlemsstaterne kan vedtage 
nærmere regler for angivelse af de i 
artikel 1 og 2 omhandlede oplysninger.

Or. en

Begrundelse

På grund af problemer med mærkning af ikke-færdigpakkede fødevarer, bør disse fødevarer i 
princippet undtages fra de fleste mærkningskrav, bortset fra oplysninger om allergener. 
Medlemsstaterne bør have fleksibilitet til at beslutte, hvordan disse oplysninger bedst kan 
gøres tilgængelige for forbrugerne.

Ændringsforslag 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 
der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, kan 
medlemsstaterne fastsættes nærmere 

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 
der fremstilles og pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg,
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regler for angivelse af de i artikel 9 og 
artikel 10 omhandlede oplysninger.

a) Angivelse af oplysningerne i artikel 9, 
stk. 1, litra c), er obligatorisk

b) Angivelse af andre oplysninger 
omhandlet i artikel 9 og 10 er ikke 
obligatorisk, medmindre medlemsstaterne 
vedtager regler, der kræver, at nogle af 
eller alle disse oplysninger skal angives.

Regler vedtaget af medlemsstaterne skal 
sikre, at de oplysninger vedrørende ikke-
færdigpakkede fødevarer, som 
fødevarevirksomhederne skal give 
forbrugeren eller storkøkkener, er 
tilstrækkelige.

Or. en

Begrundelse

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Ændringsforslag 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne kan fastsætte de 
nærmere regler for, hvorledes de i stk. 1 
omhandlede oplysninger der skal gøres 
tilgængelige.
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Or. en

Ændringsforslag 517
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Rådets tekst Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige oplysninger.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
litra c), samt artikel 29, stk. 1, litra a), når 
blot forbrugeren eller storkøkkenet får 
tilstrækkelige oplysninger.

Or. de

Begrundelse

For ikke-færdigpakkede fødevarers vedkommende er oplysning om allergener og 
energiindhold obligatorisk.

Ændringsforslag 518
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige oplysninger.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
litra c), og artikel 10, når blot forbrugeren 
eller storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at kravene i Bilag III (som artikel 10 henviser til) om "fødevarer, hvis 
mærkning skal omfatte en eller flere supplerende oplysninger" (f.eks. fødevarer emballeret 
ved brug af bestemte gasser, drikkevarer med højt koffeinindhold m.m.) også gælder for ikke-
færdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne omhandlet 
i stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne omhandlet 
i stk. 1, litra b), og stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Ændringsforslag 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen hører Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002, hvis 

2. Kommissionen hører Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002, hvis 
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Kommissionen finder en høring 
formålstjenlig, eller hvis en medlemsstat 
anmoder herom.

Kommissionen finder en høring 
formålstjenlig, eller hvis en medlemsstat 
anmoder herom. Kommissionen indfører 
også en formel notifikationsprocedure for 
alle aktører i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 98/34.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag øger gennemskueligheden og tilføjer et krav om høring af alle aktører, 
når nye mærkningsforanstaltninger indføres på EU-plan.

Ændringsforslag 521
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter finder 
ikke anvendelse på foranstaltninger, der 
er omfattet af underretningsproceduren i 
stk. 1-4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 42, stk. 2, indfører et krav om en gennemsigtig 
notifikationsprocedure, der inddrager forbrugere og producenter. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at fjerne undtagelsen fra en formel kontrol af nye mærkningskrav. 
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Ændringsforslag 522
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. Sådanne foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter proceduren i 
artikel 49, stk. 2.

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. Fastsættelsen af disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre
ikke-væsentlige bestemmelser i 
forordningen ved at supplere denne, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Hvis foranstaltninger har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning 
ved at supplere den, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 523
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan vedtage, anbefale 
eller på anden vis give deres tilslutning til 
nationale ordninger, der udelukkende 
består af ikke-bindende regler, f.eks. 
anbefalinger, retningslinjer, standarder alle 
andre ikke-bindende regler (i det følgende 
benævnt "nationale ordninger"), som har til 
formål at sikre anvendelsen af følgende 
bestemmelser i overensstemmelse med de 
væsentlige krav, der er fastsat deri: 
bestemmelser i overensstemmelse med de 
væsentlige krav, der er fastsat deri:

Medlemsstaterne kan vedtage, anbefale 
eller på anden vis give deres tilslutning til 
nationale ordninger, f.eks. anbefalinger, 
retningslinjer, standarder alle andre regler 
(i det følgende benævnt "nationale 
ordninger"), som har til formål at sikre 
anvendelsen af følgende bestemmelser i 
overensstemmelse med de væsentlige krav, 
der er fastsat deri: bestemmelser i 
overensstemmelse med de væsentlige krav, 
der er fastsat deri:

Or. de
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Ændringsforslag 524
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger omhandlet i stk. 
1, herunder en identifikator for fødevarer, 
der er mærket i overensstemmelse med den 
nationale ordning. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger, bl.a. på et 
websted, der er oprettet til formålet.

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger omhandlet i stk. 
1, såsom de underliggende kriterier og 
videnskabelige undersøgelser, herunder en 
identifikator for fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med den nationale 
ordning. Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger, bl.a. på et websted, der er 
oprettet til formålet.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er afgørende for at sikre gennemsigtigheden i de nationale ordninger.

Ændringsforslag 525
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51a
Ændringer af forordning (EF) nr. 
178/2002
Artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 178/2002 affattes således:
1. Bestyrelsen består af 16 medlemmer 
udpeget af Rådet i samråd med Europa-
Parlamentet fra en liste, som 
Kommissionen opstiller, og som 
indeholder et væsentligt større antal 
kandidater end antallet af medlemmer, 
der skal udpeges, samt en repræsentant 
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for Kommissionen. Ud af de 16 
medlemmer, skal to medlemmer udpeges 
af Europa-Parlamentet. Fire af 
medlemmerne skal have baggrund i 
organisationer, der repræsenterer 
forbrugere og andre interesser i 
fødevarekæden. Den af Kommissionen 
opstillede liste fremsendes sammen med 
relevant dokumentation til Europa-
Parlamentet. Hurtigst muligt og inden tre 
måneder efter fremsendelsen kan Europa-
Parlamentet tilkendegive sin holdning 
over for Rådet, der herefter udpeger 
bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således, 
at der sikres det højst mulige 
kompetenceniveau, en bred vifte af 
relevant ekspertise og i overensstemmelse 
hermed den størst mulige geografiske 
spredning i EU.

Or. en

Ændringsforslag 526
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51a
Ændringer af forordning (EF) nr. 

104/2000
I artikel 4 i forordning (EF) nr. 104/2000 
tilføjes følgende afsnit: 
"d) hvorvidt fisken hidrører fra bestande, 
som indgår i en genopretningsplan 
vedtaget af EU.".

Or. en

Begrundelse

Det er af yderste vigtighed for mange forbrugeres købsbeslutning at vide, om fiskebestanden 
for den pågældende fiskeart er truet. Derfor bør artiklen om forbrugeroplysninger i Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og 
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akvakulturprodukter ændres, så forbrugerne kan træffe en oplyst beslutning.

Ændringsforslag 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 53 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10 
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første dag 
i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 50
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 10 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første dag 
i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].
Fødevarer, der markedsføres eller mærkes 
inden [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse], og som ikke opfylder 
kravene i denne forordning, kan fortsat 
markedsføres indtil datoen for mindste 
holdbarhed eller sidste anvendelsesdato.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at anvende den europæiske definition på SMV'er. Desuden skal der 
tages hensyn til lagerforvaltningen.
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Ændringsforslag 528
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 53 - stk. 3 og 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10 
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første dag 
i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 100 
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 5 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første dag 
i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Fødevarer, der er bragt i omsætning 
inden denne forordnings ikrafttrædelse, 
kan fortsat bringes i omsætning, indtil 
lagrene er opbrugt.

Or. de

Begrundelse

De særlige bestemmelser for SMV'er og deres antal ansatte skal formuleres mere bredt for at 
være effektive. Fødevarer, der er bragt i omsætning inden forordningens ikrafttrædelse, bør 
fortsat kunne sælges, indtil lagrene er opbrugt.

Ændringsforslag 529
Peter Liese og Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10 

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som har mindre end 
50 ansatte, og hvis årlige omsætning 
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ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

og/eller årsbalance i alt ikke overstiger 2 
mio. EUR. For disse små og mellemstore 
fødevarevirksomheder kan 
medlemsstaterne vedtage egne ordninger.

Or. de

Begrundelse

Også små og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte og en årlig omsætning og/eller 
årsbalance på under 2 mio. EUR, som driver en eller flere filialer uafhængigt af 
produktionsstedet, bør fritages for mærkningskravene. Disse fødevarevirksomheder er ikke i 
stand til at give de krævede oplysninger. 

Ændringsforslag 530
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer, der bringes i omsætning inden 
denne forordnings ikrafttrædelse, og som 
ikke opfylder kravene heri, kan fortsat 
bringes i omsætning, indtil lagrene er 
opbrugt. Inden denne forordnings 
ikrafttrædelse fastsætter Kommissionen, 
efter høring af fødevareindustrien og 
andre interesserede aktører, imidlertid en 
senere skæringsdato for, hvornår alle 
fødevarer bør være i overensstemmelse 
med denne forordning, uanset lagre eller 
udløbsdatoer. 

Or. en
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Ændringsforslag 531
Chris Davies

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved "næringsdeklaration" forstås 
oplysning om:

1. Ved "næringsdeklaration" forstås
oplysning om:

a) energiværdi, eller a) energiværdi, eller
b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer:

b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer og deres bestanddele:

– Fedt, – Fedt,
– Kulhydrat, – Kulhydrat,
– Kostfibre, – Kostfibre,
– Protein, – Protein,
– Salt, – Salt,
– vitaminer og mineraler som anført i bilag 
XI, del A, punkt 1, når de forekommer i 
betydelig mængde som defineret i bilag XI, 
del A, punkt 2.

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

Or. en

Ændringsforslag 532 
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved "transfedtsyrer" forstås fedtsyrer 
med mindst én ikke-konjugeret (dvs. 
afbrudt af mindst én methylengruppe) 
kulstof-kulstof-dobbeltbinding i 
transkonfigurationen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 29, stk. 2.
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Ændringsforslag 533
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Ved "polyoler" forstås alkoholer, der 
indeholder mere end to hydroxylgrupper.

9. Ved "polyoler" forstås kulhydrater, der 
er reducerede mono-, di- eller 
oligosaccharider eller polysaccharider og 
er opført som tilladte sødestoffer.

Or. de

Begrundelse

Den definition, som Kommissionen foreslår, er korrekt, men er en negativ reference. Desuden 
bør der kun tages hensyn til polyoler, der er relevante i forbindelse med fødevaremærkning, 
dvs. sødestoffer.

Ændringsforslag 534
Esther De Lange

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Ved "primært synsfelt" forstås det 
synsfelt, der med størst sandsynlighed 
vises eller er synligt under normale eller 
sædvanlige salgs- eller brugsvilkår.

13. Ved "emballagens forside" forstås den 
side eller det areal på 
fødevareemballagen, der med størst 
sandsynlighed vises eller er synligt under 
normale eller sædvanlige salgs- eller 
brugsvilkår, forudsat at det ikke har 
indflydelsen på produkternes sædvanlige 
udseende.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "emballagens forside" er mere velegnet her, da der tænkes på emballagens forside 
eller, hvor dette ikke er muligt, det sted på emballagen, som øjet først fanger. For ikke at 
genere traditionelle fødevarers præsentationsmåde angives oplysningerne som regel på 
bunden eller på bagsiden af den pågældende vare.



AM\800455DA.doc 25/49 PE431.151v01-00

DA

Ændringsforslag 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Ved "primært synsfelt" forstås det 
synsfelt, der med størst sandsynlighed 
vises eller er synligt under normale eller 
sædvanlige salgs- eller brugsvilkår.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Næringsdeklarationen bør anbringes på emballagen på det sted, virksomhedslederen har 
valgt. Det er derfor ikke relevant at definere et "primært synsfelt".

Ændringsforslag 536
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1a. Fødevarer hvis emballage 
indeholder nanomateriale 
"emballage, der indeholder 
nanomateriale"; denne oplysning 
placeres tæt ved fødevarebetegnelsen

Or. en

Begrundelse

For at sikre forbrugerens valgfrihed bør det oplyses, hvis et produkt er pakket i emballage, 
der indeholder nanomateriale. 
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Ændringsforslag 537
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 Fødevarer, der indeholder et eller flere 
sødestoffer som tilladt i henhold til direktiv 
89/107/EØF

2.1 Fødevarer, der indeholder et eller flere 
sødestoffer som tilladt i henhold til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder sødestof(fer)"; denne 
oplysning placeres tæt ved 
fødevarebetegnelsen

"indeholder sødestof(fer)"; denne 
oplysning placeres tæt ved 
fødevarebetegnelsen i det primære synsfelt

Or. en

Ændringsforslag 538
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Fødevarer, der både er tilsat sukker og 
indeholder et eller flere sødestoffer som 
tilladt i henhold til direktiv 89/107/EØF

2.2 Fødevarer, der både er tilsat sukker og 
indeholder et eller flere sødestoffer som 
tilladt i henhold til direktiv 89/107/EØF

"indeholder sukker og sødestof(fer)"; 
denne oplysning placeres tæt ved 
fødevarebetegnelsen

"indeholder sukker og sødestof(fer)"; 
denne oplysning placeres tæt ved 
fødevarebetegnelsen i det primære synsfelt

Or. en

Ændringsforslag 539
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 Fødevarer, der indeholder aspartam 
som tilladt i henhold til direktiv 
89/107/EØF

2.3 Fødevarer, der indeholder aspartam 
eller neotame som tilladt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1333/2008
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"indeholder en phenylalaninkilde" "indeholder en phenylalaninkilde"

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen af Neotame via udvalgsproceduren er lige på trapperne. Det er et derivat af 
aspartam og indeholder desuden phenylalanin. Derfor er det vigtigt at vedtage 
mærkningsbestemmelserne, særlig for personer, der lider af fenylketonuri.

Såvel direktiv 89/107/EØF (som der henvises til i kommissionsforslaget) som direktiv 
94/35/EF (der udgør grundlaget for tilladelsen til Neotame) ophæves den 20. januar 2010 og 
afløses af den nye forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.

Ændringsforslag 540
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 a (nyt)

Ændringsforslag

3a. FØDEVARER, DER INDEHOLDER GLUTAMINSYRER ELLER SALTE HERAF
3a.1 Fødevarer, der indeholder et eller 
flere af tilsætningsstofferne E 620, E 621, 
E 622, E 623, E 624 og E 625

"indeholder appetitstyrkende 
ingredienser"

Or. en

Ændringsforslag 541
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 b (nyt)

Ændringsforslag

3b. FØDEVARER, DER INDEHOLDER TUNGMETALLER
3b.1 Kød fra store rovfisk som angivet i 
bilag I, punkt 3.3.1.1., i Kommissionens 
forordning 466/2001. eller fødevarer, der 
indeholder kød fra disse fiskearter

"indeholder methylkviksølv - bør ikke 
indtages af gravide kvinder, kvinder, der 
ammer eller muligvis kan blive gravide, 
og børn" skal tilføjes umiddelbart efter 
ingredienslisten. Hvis der ikke er en 
ingrediensliste, skal oplysningen placeres 
tæt ved fødevarebetegnelsen.
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Or. en

Begrundelse

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Ændringsforslag 542
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 c (nyt)

Ændringsforslag

3c. HELE NØDDER
3c.1 Hele nødder i pakninger "spis ikke nødder, der ser dårlige ud eller 

smager dårligt, da de kan have et højt 
indhold af aflatoksiner"; denne oplysning 
skal være klart og tydeligt angivet på 
produktets mærkning.

Or. en

Begrundelse

Efter en aftale på FN-plan har EU øget den tilladte mængde af aflatoksiner i nødder til mere 
end det dobbelte af tidligere tilladte mængder. Undersøgelser har vist, at hvis forbrugerne 
opfordres til at fjerne nødder, som ser dårlige ud, kan det mindske indtagelsen af aflatoksiner 
med 90 %. En advarselsetiket kunne holde forbrugeres eksponering for aflatoksiner på et 
lavere niveau til trods for den øgede tilladte grænseværdi.
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Ændringsforslag 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5a (nyt)

Ændringsforslag

5a. Overfladebehandling af frugt og grøntsager

Frugt og grøntsager, der er blevet 
overfladebehandlet efter høst med
tilsætningsstoffer eller pesticider

"Overfladebehandlet"

Or. en

Begrundelse

De gældende bestemmelser indeholder ikke noget generelt krav om oplysninger om 
overfladebehandling af frugt og grøntsager efter høst med tilsætningsstoffer eller pesticider 
for at bevare friskheden. Det betyder, at produkter fremstår med en anden form for 
"friskhed", end forbrugeren forventer. Forbrugerne har ret til at få oplyst, at den fødevare, de 
køber, er overfladebehandlet.

Ændringsforslag 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag IV – anden tankestreg

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, og som 
kun indeholder én ingrediens eller kategori 
af ingredienser,

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, samt 
tørrede frugter og grøntsager som f.eks. 
svesker eller abrikoser, og som kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser, 

Or. fr

Begrundelse

Tørrede frugter og grøntsager hører til de forarbejdede produkter, som bør fritages fra kravet 
om obligatorisk næringsdeklaration, da tørringsprocessen ikke ændrer på produkternes 
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sammensætning.

Ændringsforslag 545
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag IV – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– produkter, der hovedsagelig (50 %) 
indeholder én værdibestemmende 
ingrediens eller kategori af ingredienser,

Or. de

Begrundelse

Uforarbejdet fjerkrækød skal ikke næringsdeklareres. Det samme gælder krydderier eller salt. 
Tørkrydret fjerkrækød ville imidlertid skulle næringsdeklareres, og det ligeledes 
flydendekrydrede kødvarer. Det er naturligt, at næringsværdierne for uforarbejdet kød, samt 
frugt og grøntsager svinger noget. F.eks. ligger fedtindholdet i kyllingebryst på 0,5 %-4 % alt 
afhængigt af køn, alder, fodring, etc. og kan derfor ikke deklareres nøjagtigt. I den 
forbindelse har en marinade kun ringe indvirkning.

Ændringsforslag 546
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag IV – led 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- blandede flerstykspakninger,

Or. en

Begrundelse

Julemænd, påskeharer og lignende gaver til festlige lejligheder, der er fremstillet af 
chokolade og sukker, er kunstfærdigt fremstillede traditionelle produkter. De bør ikke 
skæmmes af nogen form for næringsdeklarationer på forsiden og bør derfor være undtaget fra 
den obligatoriske næringsdeklaration.
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Ændringsforslag 547
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag IV – led 15 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sortimenter,

Or. en

Begrundelse

Julemænd, påskeharer og lignende gaver til festlige lejligheder, der er fremstillet af 
chokolade og sukker, er kunstfærdigt fremstillede traditionelle produkter. De bør ikke 
skæmmes af nogen form for næringsdeklarationer på forsiden og bør derfor være undtaget fra 
den obligatoriske næringsdeklaration.

Ændringsforslag 548
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag IV – led 15 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gavepakninger,

Or. en

Begrundelse

Julemænd, påskeharer og lignende gaver til festlige lejligheder, der er fremstillet af 
chokolade og sukker, er kunstfærdigt fremstillede traditionelle produkter. De bør ikke 
skæmmes af nogen form for næringsdeklarationer på forsiden og bør derfor være undtaget fra 
den obligatoriske næringsdeklaration.
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Ændringsforslag 549
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer i emballage eller beholder, 
hvis største overflade har et areal på 
mindre end 25 cm2,

udgår

Or. en

Begrundelse

Henviser til ændringsforslaget til artikel 17, stk. 2a (nyt), hvor denne sætning er blevet tilføjet 
i en artikel, og fastsætter, at det skal være obligatorisk at opgive relevante 
næringsoplysninger på internettet, og at oplysningerne skal være tilgængelige på salgsstedet.

Ændringsforslag 550
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
25 cm2,

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
25 cm2; energiindholdet som omhandlet i 
artikel 29, stk. 1, litra a), nr. v), skal stadig 
angives i det primære synsfelt,

Or. en

Ændringsforslag 551
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Bilag IV – led 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer i sæsonpræget indpakning, 
luksus- eller gavepakning eller -
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udformning.

Or. en

Begrundelse

Sæsonbestemte konfekturevarer og gaveindpakkede varer bør ikke omfattes af kravet om 
næringsdeklaration.

Ændringsforslag 552
János Áder

Forslag til forordning
Bilag V – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevarebetegnelsen skal omfatte eller 
ledsages af oplysninger om fødevarens 
fysiske tilstand eller den særlige 
behandling, som fødevaren har undergået 
(f.eks. i pulverform, frysetørret, dybfrosset, 
hurtigfrosset, koncentreret, røget), i de 
tilfælde, hvor undladelse af denne 
oplysning ville kunne vildlede køberen. 
Fødevarer, som er blevet behandlet med 
ioniserende stråling, skal forsynes med en 
af følgende angivelser:

1. Fødevarebetegnelsen skal omfatte eller 
ledsages af oplysninger om fødevarens 
fysiske tilstand eller den særlige 
behandling, som fødevaren har undergået 
(f.eks. i pulverform, genindfrosset, 
frysetørret, dybfrosset, hurtigfrosset, 
koncentreret, røget), i de tilfælde, hvor 
undladelse af denne oplysning ville kunne 
vildlede køberen. Fødevarer, som er blevet 
behandlet med ioniserende stråling, skal 
forsynes med en af følgende angivelser:

Or. hu

Ændringsforslag 553
Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag V - del A - punkt 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis anvendelsen af denne forordnings 
øvrige bestemmelser, herunder artikel 9, 
ikke er tilstrækkelig til, at forbrugerne i 
markedsføringsmedlemsstaten kan gøre sig 
bekendt med fødevarens egentlige art og 
kan skelne den fra andre fødevarer, som 
den kunne forveksles med, skal 
fødevarebetegnelsen dog suppleres med 

Hvis anvendelsen af denne forordnings 
øvrige bestemmelser, herunder artikel 9, 
ikke er tilstrækkelig til, at forbrugerne i 
markedsføringsmedlemsstaten kan gøre sig 
bekendt med fødevarens egentlige art og 
kan skelne den fra andre fødevarer, som 
den kunne forveksles med, skal 
fødevarebetegnelsen dog suppleres med 
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yderligere beskrivende oplysninger, der 
anføres i tilknytning til
fødevarebetegnelsen.

yderligere beskrivende oplysninger, der 
anføres i det samme synsfelt som
fødevarebetegnelsen i en klar og letlæselig 
skriftstørrelse.

Or. en

Begrundelse

Beskrivende oplysninger skal anføres i det samme synsfelt som fødevarebetegnelsen i en 
letlæselig skriftstørrelse for at undgå vildledning af forbrugeren.

Ændringsforslag 554
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Bilag V - del B - punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For ethvert kødprodukt, der fremstår 
som en udskæring, steg, skive eller 
portion af kød eller som en slagtekrop, 
samt for fiskeprodukter, skal 
fødevarebetegnelsen angive eventuelle 
tilsatte ingredienser af anden animalsk 
oprindelse end den primære.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om alle kød- og fiskearter i et kødprodukt bør være af en sådan art, at de ikke 
vildleder forbrugeren.

Ændringsforslag 555
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag V - del B - punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fødevarebetegnelsen skal ved 
mærkning af ethvert kødprodukt, der 
fremstår som en udskæring, steg, skive 



AM\800455DA.doc 35/49 PE431.151v01-00

DA

eller portion af kød eller som en 
slagtekrop eller røget kød, indeholde 
angivelse af:
a) tilsatte ingredienser af anden animalsk 
oprindelse end resten af kødet og
b) tilsat vand under følgende 
omstændigheder:
- for tilberedt og ikketilberedt kød eller 
tilberedt røget kød: tilsat vand, der udgør 
mere end 5 % af produktets vægt
- for ikketilberedt røget kød: tilsat vand, 
der udgør mere end 10 % af produktets 
vægt.

Or. en

Begrundelse

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Ændringsforslag 556
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag V - del B - punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Fødevarebetegnelsen skal ved 
mærkning af ethvert fiskeprodukt, der 
fremstår som en udskæring, filet, skive 
eller portion af fisk, indeholde angivelse 
af:
a) tilsatte ingredienser af vegetabilsk 
oprindelse eller anden animalsk 
oprindelse end fisk og
b) tilsat vand, der udgør mere end 5 % af 
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produktets vægt.

Or. en

Begrundelse

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Ændringsforslag 557
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Bilag V – del C a (ny)

Ændringsforslag

DEL Ca - VAREBETEGNELSE FOR FØDEVARER, DER GIVER INDTRYK AF AT 
VÆRE EN ANDEN FØDEVARE 
Nr. Afvigelse med hensyn til art, beskaffenhed og 

sammensætning
Varebetegnelse

1. I forhold til ost er mælkefedtet helt eller delvis 
erstattet med plantefedt

Osteimitat

2. I forhold til skinke sammensat af hakkede 
ingredienser med en betydelig begrænset 
kødandel

Skinkeimitat

Or. de

Begrundelse

Forbrugerne får ikke opfyldt deres forventninger på grund af den voksende anvendelse af 
fødevareimitater, hvor der er bestanddele, der erstattes af billige substitutter.
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Ændringsforslag 558
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag VI - del B - række 17

Kommissionens forslag

Afgrænsning af fødevarekategori Betegnelse

17. Skeletmuskulatur af pattedyr og fugle, der er 
anerkendt som egnet til konsum, inklusive det naturligt 
indeholdte eller omliggende væv, med et indhold af 
fedtstoffer og bindevæv, der ikke overstiger de værdier, 
som er fastsat nedenfor, når kødet udgør en ingrediens i 
en anden fødevare. Denne definition omfatter ikke 
produkter, der er omfattet af definitionen af 
"maskinsepareret kød".

Maksimumsgrænser for indhold af fedtstoffer 
og af bindevæv for ingredienser, der betegnes med 
kategorien "…kød"

"…kød", hvor det samtidig 
angives, hvilke(n) dyreart(er) det 
hidrører fra-{}-

Art Fedtstoffer 
(%)

Bindevæv 
(%)

Pattedyr (undtagen kanin 
og svin) og blandinger af 
forskellige arter, hvoraf 
hovedparten er pattedyr

25 25

Svin 30 25

Fugle og kaniner 15 10

Hvis disse maksimumsgrænser for fedtstoffer og/eller 
bindevæv overskrides, og alle andre kriterier for 
definitionen af "kød" er overholdt, skal indholdet af 
"…kød" følgelig justeres nedad, og ingredienslisten 
skal, foruden betegnelsen "…kød", omfatte angivelse 
af fedtindholdet/bindevævsindholdet.

Ændringsforslag

Afgrænsning af fødevarekategori Betegnelse
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17. Skeletmuskulatur af pattedyr og fugle, der er 
anerkendt som egnet til konsum, inklusive det naturligt 
indeholdte eller omliggende væv, når kødet udgør en 
ingrediens i en anden fødevare. Denne definition 
omfatter ikke produkter, der er omfattet af definitionen 
af "maskinsepareret kød".

"…kød", hvor det samtidig 
angives, hvilke(n) dyreart(er) det 
hidrører fra, efterfulgt af ordet 
"heraf" og andelen af det 
samlede fedt og bindevæv (i 
procent)

Or. en

Begrundelse

 Det er uacceptabelt, at animalske produkter, som indeholder op til 55 % fedt og bindevæv, 
kan mærkes som "kød". Procentdelen af fedt og bindevæv bør derfor altid fremgå af 
ingredienslisten.

Ændringsforslag 559
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – række 17 – venstre kolonne - definition - 1. afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Skeletmuskulatur af pattedyr og fugle, 
der er anerkendt som egnet til konsum, 
inklusive det naturligt indeholdte eller 
omliggende væv, med et indhold af 
fedtstoffer og bindevæv, der ikke 
overstiger de værdier, som er fastsat 
nedenfor, når kødet udgør en ingrediens i 
en anden fødevare. Denne definition 
omfatter ikke produkter, der er omfattet af 
definitionen af "maskinsepareret kød".

17. Skeletmuskulatur af pattedyr og fugle, 
der er anerkendt som egnet til konsum, 
inklusive det naturligt indeholdte eller 
omliggende væv, med et indhold af 
fedtstoffer og bindevæv, der ikke 
overstiger de værdier, som er fastsat 
nedenfor, når kødet udgør en ingrediens i 
en anden fødevare. Denne definition 
omfatter kun produkter, der er omfattet af 
definitionen af "maskinsepareret kød", når 
de opfylder kravene i bilag III, afsnit V, 
kapitel III, punkt 3, i forordning (EF) nr. 
853/2004.

Or. de

Begrundelse

"Maskinsepareret kød", der er fremstillet med moderne teknik ved anvendelse af lavt tryk - det 
såkaldte Baaderkød - svarer ud fra et hygiejne- og kvalitetssynspunkt til kvaliteten af hakket 
kød. I flere af EU-landene er begrebet "maskinsepareret kød" så negativt ladet, at dette 
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kvalitetsprodukt ikke kan sælges. Dette medfører højere endelige forbrugspriser i disse lande 
og forårsager enorme konkurrenceforvridninger.

Ændringsforslag 560
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – række 17 – venstre kolonne – tabel – sidste række

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fugle og kaniner 15 10 Fugle og kaniner 30 25

Or. de

Begrundelse

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe 
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Ændringsforslag 561
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – række 18 – venstre kolonne - definition 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Alle typer produkter, der er omfattet af 
definitionen af "maskinsepareret kød"

18. Alle typer produkter, der er omfattet af 
definitionen af "maskinsepareret kød" og 
ikke opfylder kravene i bilag III, afsnit V, 
kapitel III, punkt 3, i forordning (EF) nr. 
853/2004
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Or. de

Begrundelse

Nødvendig indføjelse for at skabe afgrænsning i forhold til det ændrede bilag VI, del B, tabel, 
punkt 17, kolonne 1.

Ændringsforslag 562
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag VI - del B - række 18 - højre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"maskinsepareret kød", hvor det samtidig 
angives(3), hvilke(n) dyreart(er) det 
hidrører fra

"maskinsepareret kød", hvor det samtidig 
angives, hvilke(n) dyreart(er) det hidrører 
fra, efterfulgt af ordet "heraf" og andelen 
af det samlede fedt og bindevæv (i 
procent)

Or. en

Begrundelse

Se ovenfor. Procentdelen af fedt og bindevæv bør altid fremgå af ingredienslisten.

Ændringsforslag 563
Esther de Lange

Forslag til forordning
Bilag VI - del C - fortegnelsen - række 9a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enzymer 1
1 Der kræves ikke angivelse af det specifikke navn 
eller EF-nummer.

Or. en

Begrundelse

Tilsætningsstoffer: En række tilsætningsstoffer har meget lange og/eller tekniske navne, som 
ikke tilfører forbrugeren yderligere information, men kræver megen plads på etiketten. Der er 
således grundlag for at tillade anvendelse af kortere eller mere generiske navne.
Enzymer: Enzymernes navne indeholder ikke i sig selv oplysninger til forbrugerne og kan 
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optræde i flere kategorier. Det generiske navn "enzymer" vil give forbrugerne tilstrækkelig 
oplysning om produktet. Fremgangsmåden er ikke enestående, men er allerede er blevet 
anvendt i årevis for modificeret stivelse.

Ændringsforslag 564
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Bilag VI – del C – liste – række 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Celluloseekstrakt 1
1Der kræves ikke angivelse af den specifikke 
betegnelse eller EF-nummer.

Or. de

Begrundelse

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.

Ændringsforslag 565
Esther de Lange

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, eller som ikke 
er færdigpakkede og sælges stykvis eller 
afvejes i køberens nærværelse eller

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.
ba) for hvilke der er fastsat undtagelser i 
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andre lovbestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i (den 
tyske udgave af) mærkningsdirektivet 2000/13/EF ("Nettofüllmenge").

Litra a): De pågældende produkter sælges normalt i ikkefærdigpakket stand til forbrugeren. 
Brugen af "eller" i stedet for "og" dækker den pågældende produktkategori mere korrekt. 

Litra ba) henviser til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2001/111/EF om sukker (undtagelse for 
produkter med en nettovægt på under 20 g). I dette litra skal det derfor præciseres, at den 
slags særlige bestemmelser fortsat er gældende.

Ændringsforslag 566
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, eller som 
sælges stykvis eller afvejes i køberens 
nærværelse eller

Or. de

Ændringsforslag 567
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse 
eller
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b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 
5 ml; denne bestemmelse gælder dog ikke 
for krydderier og krydderurter.

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml 
(denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter) eller
ba) hvis nettoindhold er under 50 g for 
konfekturevarer, chokolade og andre 
kakaobaserede produkter, samt produkter 
baseret på mandler eller nødder eller 
andre oliefrø eller 
bb) hvis nettoindhold er under 100 g for 
kiks, kager og andet finere bagværk, 

og uden at anden særlig 
fællesskabslovgivning berøres heraf.

Or. de

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt flere lande, der tillader nationale undtagelser fra angivelsen 
af nettoindholdet (f.eks. Frankrig, Tyskland, Irland og Det Forenede Kongerige). Hvis dette 
ikke længere er muligt, skal der i bilaget fastsættes et nettoindhold på 50 g hhv. 100 g som 
den laveste fællesnævner.

Ændringsforslag 568
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 5 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes.

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes. Prisen pr. 
kilogram for den pågældende fødevare 
skal udelukkende fastsættes ud fra den 
drænede nettovægt.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse har til formål at sikre, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til den 
angivne pris.
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Ændringsforslag 569
Esther de Lange

Forslag til forordning
Bilag XI – del A – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt bør et indhold på 15 % af den i 
punkt 1 anførte anbefalede tilførsel i 
100 g eller 100 ml eller pr. pakning, hvis 
denne kun indeholder en enkelt portion, 
lægges til grund ved bestemmelsen af, 
hvad der udgør en "betydelig mængde".

Generelt bør et indhold på

- 15 % af ADT pr. 100 g eller portion for 
faste produkter eller
- 7,5 % af ADT pr. 100 ml eller pr. portion 
for væsker eller
- 5 % af ADT pr. 100 kcal (12 % af ADT 1 
MJ), eller 
- en mængde, der er fastsat i henhold til 
undtagelser efter artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer, eller
- pr. pakning, hvis denne kun indeholder en 
enkelt portion, lægges til grund ved 
bestemmelsen af, hvad der udgør en 
"betydelig mængde".

Or. en

Begrundelse

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.



AM\800455DA.doc 45/49 PE431.151v01-00

DA

Ændringsforslag 570
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag XI – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL B - REFERENCEINDTAG AF 
ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END VITAMINER 
OG MINERALER (VOKSNE)

DEL B - DAGLIGT
REFERENCEINDTAG AF ENERGI OG 
VISSE ANDRE NÆRINGSSTOFFER 
END VITAMINER OG MINERALER 
(VOKSNE)

Energi eller 
næringsstof

Referenceindtag Energi eller 
næringsstof

Referenceindtag

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal).

Energi 2 000 kcal.

Protein 80 g.
Fedt i alt 70 g. Fedt i alt 70 g.
Mættede fedtsyrer 20 g. Mættede fedtsyrer 20 g.
Kulhydrat 230 g. Kulhydrat 230 g.
Sukkerarter 90 g. Sukkerarter 90 g.
Salt 6 g. Natrium 2,4 g.

Or. de

Begrundelse

Protein bør som et livsvigtigt næringsstof, der ligeledes bidrager til energitilførslen, også 
deklareres. En deklaration specielt for sukker er ikke relevant, da det samlede indhold af 
kulhydrater deklareres. Energiindholdet bør kun deklareres i kcal, da dette er den 
deklaration, som forbrugerne forstår og i givet fald anvender.

Ændringsforslag 571
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Bilag XI - del B - tabellen - række 6a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsat sukker 1 45 g
1 Hvis en fødevare er tilsat raffineret sukker, skal 
indholdet deraf og procentdelen af 
referenceværdierne også være angivet.

Or. en
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Begrundelse

Forslaget om 45 g tilsat sukker stammer fra EFSA. 

Ændringsforslag 572
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Bilag XI - del B - række 4 a, b, c, d (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi eller 
næringsstof

Referenceindtag
Energi eller 
næringsstof

Referenceindtag

Energi 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energi 8400 kJ
(2000 kcal)

Fedt i alt 70 g Fedt i alt 70 g
Mættede fedtsyrer 20 g Mættede 

fedtsyrer
20 g

Enkeltumættede 
fedtsyrer

34 g

Flerumættede 
fedtsyrer

16 g

Omega-6 
fedtsyrer

14 g

Omega-3 
fedtsyrer

2.2 g

Kulhydrat 230 g Kulhydrat 230 g
Sukkerarter 90 g Sukkerarter 90 g
Salt 6 g Salt 6 g

Or. ro

Begrundelse

Listen over næringsstoffer bør være mere udtømmende, da visse former for fedt er gavnlige 
for helbredet, og forbrugerne kan bruge disse oplysninger til at vælge mellem de forskellige 
produkter. 
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Ændringsforslag 573
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag XI - del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi eller 
næringsstof

Referenceindtag Energi eller 
næringsstof

Reference-
indtag 1

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Energi

Fedt i alt 70 g Fedt i alt
Mættede fedtsyrer 20 g Mættede fedtsyrer
Kulhydrat 230 g Kulhydrat
Sukkerarter 90 g Sukkerarter
Salt 6 g Salt

1 Værdier, der skal fastsættes under 
henvisning til artikel 31, stk. 3a

Or. en

Begrundelse

De værdier, der i øjeblikket fremgår af bilag XI, adskiller sig fra anbefalinger fra f.eks. den 
britiske fødevarestyrelse eller WHO. I EFSA's seneste udtalelse om referenceværdier for 
kosten (5. august 2009) konkluderes det, at der ikke kan gives anbefalinger for sukker, da der 
ikke findes tilstrækkelige data. Det er derfor fornuftigt at foretage en nærmere vurdering af de 
videnskabelige konklusioner, inden der fastsættes referenceværdier, som ikke er alment 
accepterede. 

Hænger sammen med ÆF til artikel 31, stk. 3a (nyt).

Ændringsforslag 574
Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag XIII – del C a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL Ca - GRAFISK PRÆSENTATION 
AF NÆRINGSDEKLARATIONEN
Såfremt næringsdeklarationen også 
præsenteres grafisk, kan den ud over 
andre grafiske former også udformes på 
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en af følgende måder:
Søjlemodel

1+4-model

variant 1

variant 2

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med samme forslagsstillers ændringsforslag til 
artikel 33, stk. 1. En grafisk præsentation kan bidrage væsentligt til, at forbrugerne bedre 
forstår næringsdeklarationen. 



AM\800455DA.doc 49/49 PE431.151v01-00

DA

Ændringsforslag 575
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag XIII a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG XIIIa
FØDEVAREKATEGORIER

Jf. artikel 34, stk. 1b 

For fødevarer, som henhører under 
følgende fødevarekategorier, er det 
obligatorisk at præsentere 
næringsdeklarationen ved hjælp af et 
system med forskellige farvekoder:
- færdigretter
- tilberedte produkter af animalsk 
oprindelse
- færdigpakkede snacks
- morgenmadscerealier
- drikkevarer med undtagelse af frugtsaft 
som defineret i Rådets direktiv 
2001/112/EF af 20. december 2001.

Or. en


