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Ändringsförslag 502
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom de obligatoriska uppgifter som 
avses i artiklarna 9.1 och 10, kan 
medlemsstaterna, i enlighet med 
förfarandet i artikel 42, kräva ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer eller 
kategorier av livsmedel som motiveras av 
att man vill

1. Förutom de obligatoriska uppgifter som 
avses i artiklarna 9.1 och 10, kan 
medlemsstaterna, i enlighet med 
förfarandet i artikel 42, kräva ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer eller 
kategorier av livsmedel, samt 
kompletterande information om 
näringsinnehållet med hjälp av färg och 
text, som motiveras av att man vill

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste ha möjlighet att använda ett obligatoriskt märkningssystem med olika 
färgkoder, om de så önskar.

Ändringsförslag 503
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skydda industriella och kommersiella 
äganderätter, uppgifter om ursprung och 
registrerade ursprungsbeteckningar samt 
förebygga illojal konkurrens.

d) skydda industriella och kommersiella 
äganderätter, uppgifter om regionalt
ursprung och registrerade 
ursprungsbeteckningar samt förebygga 
illojal konkurrens.

Or. de
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Ändringsförslag 504
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder får inte hindra den fria 
rörligheten för varor på den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

I en ny förordning som har till syfte att konsolidera och förenkla EU:s regler om märkning är 
det, i linje med programmet för bättre lagstiftning, på sin plats med ett krav på att nya regler 
inte hindrar den fria rörligheten på den inre marknaden. 

Ändringsförslag 505
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 
ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är alltför restriktiv och överensstämmer inte med ändringen av
artikel 9.1 i.
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Ändringsförslag 506
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 
ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 507
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Nationella bestämmelser för särskilda 

former för presentation
Förutom kraven som fastställs i artikel 34 
får medlemsstaterna besluta att införa ett 
obligatoriskt system med ytterligare 
presentation av 
näringsvärdesinformationen med hjälp av 
färg och text.
Sådana nationella system ska utarbetas i 
överensstämmelse med de allmänna 
principer och krav som fastställs i 
kapitlen II och III i denna förordning, 
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och ska beakta resultaten från oberoende 
konsumentforskning och omfattande 
samråd med berörda parter.
Kommissionen ska uppmuntra och 
underlätta informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna och mellan 
kommissionen och medlemsstaterna i 
frågor som har att göra med antagandet 
och genomförandet av nationella system 
och ska uppmuntra de berörda parterna 
att medverka i processen.
Den (första dagen i månaden fem år efter 
ikraftträdandet av denna förordning) ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
insamlade uppgifter om konsumenternas 
användning och förståelse av olika 
nationella system för att avgöra vilket 
system som är bäst och mest användbart 
för konsumenterna i Europa. Utifrån 
resultatet av utvärderingen ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
ett harmoniserat EU-system för märkning 
av förpackningars framsida.

Or. en

Motivering

Oberoende forskning har visat att näringspresentation med hjälp av olika färgkoder är det 
system som konsumenterna föredrar och förstår bäst. Medlemsstaterna måste därför få 
möjlighet att införa nationella system under en viss tid, i syfte att senare införa det bästa 
systemet på EU-nivå.

Ändringsförslag 508
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Förutom kraven som fastställs i 
artikel 34.1 och 34.2 får medlemsstaterna 
i enlighet med förfarandet i artikel 42 
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besluta att främja ytterligare, frivilliga 
system för presentation av 
näringsvärdesinformation med hjälp av 
andra uttrycksformer förutsatt att
– sådana nationella system utarbetas i 
överensstämmelse med de allmänna 
principer och krav som fastställs i 
kapitlen II och III i denna förordning,

– de system som medlemsstaterna främjar 
återspeglar resultaten från oberoende 
konsumentforskning och omfattande 
samråd med berörda parter om vad som 
är bäst för konsumenterna,

– den baseras på antingen harmoniserade 
rekommenderade intag eller, om sådana 
inte finns, allmänt erkända vetenskapliga 
råd om intag av energi eller 
näringsämnen.
Kommissionen ska underlätta 
informationsutbytet i frågor som har att 
göra med antagandet och genomförandet 
av nationella system och uppmuntra 
samtliga berörda parter att medverka i 
processen. Kommissionen ska också göra 
sådana detaljer tillgängliga för 
allmänheten. 
Den (första dagen i månaden fem år efter 
ikraftträdandet av denna förordning) ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
insamlade uppgifter om konsumenternas 
användning och förståelse av olika 
nationella system för att avgöra vilket 
system som är bäst och mest användbart 
för konsumenterna i Europa. Utifrån 
resultatet av utvärderingen ska 
kommissionen lägga fram en rapport, som 
ska sändas till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste ha möjlighet att främja ytterligare, frivilliga system för presentation 
av näringsvärdesinformation med hjälp av andra uttrycksformer, om de så önskar. 
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Ändringsförslag 509
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk 
och mjölkprodukter i returglas.

Medlemsstaterna kan medge undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om mjölk, 
syrad mjölk och grädde, som inte tillsatts 
någon annan ingrediens än 
mjölkprodukter och kulturer av 
mikroorganismer som är nödvändiga för 
framställningen, i returglas.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras att nationella åtgärder som medger undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 inte gäller för mjölkprodukter som t.ex. tillsatts socker, smakämnen 
eller andra ingredienser som inte innehåller mjölk.

Ändringsförslag 510
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alkoholhaltiga drycker utgår
Medlemsstaterna får, i avvaktan på att de 
gemenskapsbestämmelser som avses i 
artikel 20 e antas, behålla nationella 
bestämmelser om förteckning av 
ingredienser i drycker som innehåller mer 
än 1,2 volymprocent alkohol.

Or. en
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Motivering

Förteckning av ingredienser i alkoholhaltiga drycker bör vara obligatoriskt. Strykningen av 
artikel 20 e gör artikel 40 irrelevant.

Ändringsförslag 511
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40a
40a. Medlemsstaterna får anta eller 
behålla nationella bestämmelser med 
ytterligare bindande regler för aktörer 
som väljer att frivilligt informera om ett 
livsmedels särskilda egenskaper på 
märkningen.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för direkt 
försäljning, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 ska 
anges.

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för direkt 
försäljning, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artikel 9.1 c, och som de 
kan kräva tillhandahållande av, ska 
anges.

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.
3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkt 1 till kommissionen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 513
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
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storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för direkt 
försäljning, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.

storkök utan att vara färdigförpackade eller 
för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för direkt 
försäljning.

a) är bara de uppgifter som anges i 
artikel 9.1 c obligatoriska,
b) är de övriga uppgifter som anges i 
artiklarna 9 och 10 inte obligatoriska om 
inte medlemsstaterna antar bestämmelser 
som föreskriver att några av eller alla 
dessa uppgifter ska tillhandahållas.

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.

2. Medlemsstaterna kan anta närmare 
bestämmelser om hur de uppgifter som
omfattas av artiklarna 9 och 10 ska anges.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 a och 1 b till kommissionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att medlemsstaterna inte ska bli tvungna att lagstifta för att 
hindra att förordningen blir direkt tillämplig på livsmedel som inte är färdigförpackade. 

Ändringsförslaget syftar till att upprätthålla nuvarande situation: livsmedel som inte är 
färdigförpackade omfattas av lagstiftningen, men medlemsstaterna måste agera för att den 
verkligen ska tillämpas på dem, med tanke på att medlemsstaterna inte kan undanta livsmedel 
som inte är färdigförpackade från obligatoriskt tillhandahållande av information om 
allergener. 
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Ändringsförslag 514
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 41 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella åtgärder för livsmedel som inte 
är färdigförpackade

Livsmedel som inte är färdigförpackade

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för 
direkt försäljning, kan medlemsstaterna 
anta närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.

1. För de livsmedel som nämns i 
artikel 13.4 ska uppgifterna i artikel 9.1 c 
anges.

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i
punkt 1 anges, med undantag av dem som
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.

2. De övriga uppgifter som avses i
artiklarna 9 och 10 är inte obligatoriska 
om inte medlemsstaterna antar 
bestämmelser som föreskriver att några av 
eller alla dessa uppgifter, eller delar av 
uppgifterna, ska tillhandahållas.

2a. Medlemsstaterna får anta detaljerade 
bestämmelser om det sätt som den 
information som avses i punkterna 1 och 
2 ska göras tillgänglig på.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

Or. en

Motivering

På grund av svårigheterna med märkning av produkter som inte är färdigförpackade ska 
dessa livsmedel i princip undantas från de flesta märkningskraven – förutom information om 
allergener. Medlemsstaterna bör ha fortsatt handlingsfrihet att besluta om hur informationen 
bäst kan ges till konsumenterna.
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Ändringsförslag 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för direkt 
försäljning, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som produceras och
förpackas på försäljningsstället på 
konsumentens begäran eller är 
färdigförpackade för direkt försäljning ska 
följande gälla:

a) De uppgifter som anges i artikel 9.1 c 
är obligatoriska.
b) Övriga uppgifter som avses i
artiklarna 9 och 10 är inte obligatoriska 
om inte medlemsstaterna antar 
bestämmelser som föreskriver att några av 
eller alla dessa uppgifter ska 
tillhandahållas.
De bestämmelser som medlemsstaterna 
antar ska säkerställa att de uppgifter som 
livsmedelsföretagare tillhandahåller för 
livsmedel som inte är färdigförpackade 
ger konsumenter eller storhushåll 
tillräckligt med information.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.

2. Medlemsstaterna får anta detaljerade 
bestämmelser om hur de uppgifter som 
anges i punkt 1 ska göras tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 517
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artiklarna 9.1 c och 29.1 a, 
förutsatt att konsumenter eller storkök ändå 
får tillräcklig information.

Or. de

Motivering

När det gäller livsmedel som inte är färdigförpackade är det obligatoriskt att ange allergener 
och energiinnehåll.
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Ändringsförslag 518
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artiklarna 9.1 c och 10, förutsatt att 
konsumenter eller storhushåll ändå får 
tillräcklig information.

Or. en

Motivering

Kraven i bilaga III (som artikel 10 hänvisar till) om ”livsmedel där märkningen ska innehålla 
en eller flera tilläggsuppgifter” (t.ex. livsmedel som förpackats i vissa gaser, livsmedel med 
hög koffeinhalt etc.) måste även gälla för livsmedel som inte är färdigförpackade.

Ändringsförslag 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 b och 2 till kommissionen.

Or. en

Motivering

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-
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lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Ändringsförslag 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska samråda med 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa, inrättad genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002, om den anser 
att ett sådant samråd behövs eller om 
någon medlemsstat begär det.

2. Kommissionen ska samråda med 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa, inrättad genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002, om den anser 
att ett sådant samråd behövs eller om 
någon medlemsstat begär det.
Kommissionen ska också införa ett 
formellt anmälningsförfarande för 
samtliga berörda parter, i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
direktiv 98/34/EG.

Or. en

Motivering

Med det här ändringsförslaget tilläggs krav på öppenhet och samråd med alla berörda parter 
när nya märkningsåtgärder ska införas på EU-nivå.

Ändringsförslag 521
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter ska 
inte tillämpas på de åtgärder som 
omfattas av anmälningsförfarandet i 
punkterna 1–4.

utgår
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Or. en

Motivering

Genom den föreslagna ändringen av artikel 42.2 införs ett krav på ett öppet 
anmälningsförfarande som omfattar såväl konsumenter som producenter. Det är därför 
lämpligt att stryka undantaget från formell kontroll i fråga om nya märkningskrav. 

Ändringsförslag 522
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
kapitel. Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i
artikel 49.2.

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
kapitel. Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Om åtgärderna avser att ändra icke-väsentliga delar i denna förordning genom att 
komplettera den, ska de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 523
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system som består uteslutande 
av icke-bindande regler, t.ex. 
rekommendationer, vägledning, normer 
eller andra icke-bindande regler (nedan 

1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system, t.ex. rekommendationer, 
vägledning, normer eller andra regler 
(nedan kallade nationella system), och som 
syftar till att följande bestämmelser 
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kallade nationella system), och som syftar 
till att följande bestämmelser tillämpas i 
enlighet med de väsentliga krav som 
fastställs i dem:

tillämpas i enlighet med de väsentliga krav 
som fastställs i dem:

Or. de

Ändringsförslag 524
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om de nationella system 
som avses i punkt 1, inklusive ett 
identitetsmärke för livsmedel som märkts i 
enlighet med det nationella systemet. 
Kommissionen ska göra dessa uppgifter 
tillgängliga för allmänheten, i synnerhet 
genom en särskild webbsida.

5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om de nationella system 
som avses i punkt 1, såsom underliggande 
kriterier och vetenskapliga studier,
inklusive ett identitetsmärke för livsmedel 
som märkts i enlighet med det nationella 
systemet. Kommissionen ska göra dessa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten, i 
synnerhet genom en särskild webbsida.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att garantera öppenhet i de nationella systemen.

Ändringsförslag 525
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51a
Ändringar av förordning (EG) 

nr 178/2002
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Artikel 25.1 i förordning (EG) 
nr 178/2002 ska ersättas med följande:

1. Styrelsen ska bestå av 
sexton ledamöter, som utses av rådet i 
samråd med Europaparlamentet från en 
förteckning som upprättats av 
kommissionen och som upptar ett 
väsentligt högre antal kandidater än det 
antal ledamöter som ska utses, samt en 
företrädare för kommissionen. Två av de 
sexton ledamöterna ska utses av 
Europaparlamentet. Fyra ledamöter ska
ha sin bakgrund i organisationer som 
företräder konsumenterna och andra 
intressegrupper inom livsmedelskedjan. 
Den förteckning som kommissionen 
upprättar samt relevanta handlingar ska 
översändas till Europaparlamentet. 
Parlamentet kan omedelbart och senast 
tre månader efter denna skriftväxling 
lägga fram sina synpunkter för rådet, som 
därefter ska utse styrelsen.
Styrelsens ledamöter ska utses på ett 
sådant sätt att de högsta normerna för 
kompetens, tillämplig expertis inom ett 
brett spektrum och, med iakttagande av 
dessa krav, största möjliga geografiska 
spridning inom unionen säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 526
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51a
Ändringar av förordning (EG) 

nr 104/2000
I artikel 4 i förordning (EG) nr 104/2000 
ska följande led läggas till:
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”d) om fisken kommer från ett bestånd 
som omfattas av en återhämtningsplan 
som antagits av EU.”

Or. en

Motivering

Det är av yttersta intresse för många konsumenters köpbeslut att veta om fiskbestånden av 
den relevanta arten är hotade. Därför bör artikeln om konsumentinformation i rådets 
förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri-
och vattenbruksprodukter ändras för att konsumenterna ska få möjlighet att fatta välgrundade 
beslut.

Ändringsförslag 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 50 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 10 miljoner euro per år, för 
vilka de ska tillämpas från och med [den 
första dagen i månaden 5 år efter 
ikraftträdandet].

Livsmedel som lagligen släpps ut på 
marknaden eller märks före den [datum 
för ikraftträdande] och inte uppfyller 
kraven i denna förordning får saluföras 
fram till sitt bästföredatum eller sin sista 
förbrukningsdag.

Or. fr

Motivering

EU:s definition av små och medelstora företag bör tillämpas. Även lagerförvaltningen ska tas 
i beaktande.
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Ändringsförslag 528
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 100 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 5 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Livsmedel som har släppts ut på 
marknaden före ikraftträdandet av denna 
förordning får säljas tills vidare och tills 
lagren tagit slut. 

Or. de

Motivering

De särskilda reglerna för små och medelstora företag och antalet anställda i dessa måste 
också fastställas för att reglerna ska få effekt. Det måste finnas en möjlighet att fortsätta att 
sälja livsmedel som har släppts ut på marknaden före förordningens ikraftträdande till dess 
att de tagit slut.

Ändringsförslag 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
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som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter 
ikraftträdandet].

som har färre än 50 anställda samt en 
omsättning och/eller balansomslutning som 
inte överstiger 2 miljoner euro per år. 
Medlemsstaterna kan utfärda egna 
bestämmelser för dessa små och 
medelstora livsmedelsföretag.

Or. de

Motivering

Även små och medelstora företag som har färre än 50 anställda och en omsättning och/eller 
balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro per år, och som driver en eller flera 
filialer oberoende av tillverkningsorten bör undantas från märkningskraven. 
Livsmedelsföretagen är inte i stånd att lämna den information som krävs.

Ändringsförslag 530
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel som har släppts ut på 
marknaden före ikraftträdandet av denna 
förordning och som inte uppfyller kraven 
i förordningen får säljas tills vidare och 
tills lagren tagit slut. Innan denna 
förordning träder i kraft ska emellertid 
kommissionen efter samråd med 
företrädare för livsmedelsindustrin och 
andra berörda parter fastställa ett sista 
slutdatum efter vilket alla 
livsmedelsprodukter måste uppfylla 
kraven i denna förordning, oavsett om de 
finns kvar i lager eller om sista 
förbrukningsdag har gått ut.

Or. en
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Ändringsförslag 531
Chris Davies

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. näringsvärdesdeklaration: uppgifter som 
består av

1. näringsdeklaration: uppgifter som anger

a) energivärde, eller a) energivärde, eller
b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena

b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena och deras beståndsdelar

 fett,  fett,

 kolhydrater,  kolhydrater,

 kostfibrer,  kostfibrer,

 protein,  protein,

 salt,  salt,

 vitaminer och mineralämnen 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.

 vitaminer och mineralämnen 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

Ändringsförslag 532
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. transfettsyror: fettsyror med minst en 
icke-konjugerad (dvs. åtskild av minst en 
metylengrupp) kol-koldubbelbindning i 
transställning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 533
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Bilaga I  punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. polyoler: alkoholer som innehåller mer 
än två hydroxigrupper.

9. polyoler: kolhydrater som är 
reducerade mono-, di-, oligo- eller 
polysackarider och som klassificeras som 
godkända sötningsmedel.

Or. de

Motivering

Den definition kommissionen föreslår är korrekt men använder sig av en negativ referens. 
Dessutom bör man endast hänvisa till de polyoler som är relevanta inom ramen för 
livsmedelsmärkningen, nämligen sötningsmedel. 

Ändringsförslag 534
Esther de Lange

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. huvudsakligt synfält: det synfält som 
med största sannolikhet visas eller är 
synligt under normala eller sedvanliga 
försäljnings- eller 
användningsförhållanden.

13. förpackningens framsida: den sida 
eller den yta på en livsmedelsförpackning
som med största sannolikhet visas eller är 
synligt under normala eller sedvanliga 
försäljnings- eller 
användningsförhållanden, förutsatt att 
produkternas traditionella utseende inte 
påverkas.

Or. en
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Motivering

Begreppet ”förpackningens framsida” är lämpligare här, eftersom det som avses är 
förpackningens framsida, eller, i de fall man inte kan tala om en framsida, den sida på 
förpackningen som syns först. För att inte hindra presentationen av traditionella produkter 
brukar informationen visas i botten eller på baksidan av traditionella livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. huvudsakligt synfält: det synfält som 
med största sannolikhet visas eller är 
synligt under normala eller sedvanliga 
försäljnings- eller 
användningsförhållanden.

utgår

Or. fr

Motivering

Näringsdeklarationen bör placeras på förpackningen där företagaren så önskar. Det behövs 
därför ingen definition av huvudsakligt synfält.

Ändringsförslag 536
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1a. Livsmedel vars förpackning 
innehåller nanomaterial 
Uppgiften ”förpackning med 
nanomaterial” ska åtfölja livsmedlets 
beteckning.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa konsumenternas valfrihet ska det anges om en produkt är förpackad i en 
förpackning med nanomaterial.

Ändringsförslag 537
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Livsmedel som innehåller ett eller flera 
sötningsmedel som godkänts enligt 
direktiv 89/107/EEG

2.1 Livsmedel som innehåller ett eller flera 
sötningsmedel som godkänts enligt 
direktiv 89/107/EEG

Uppgiften ”innehåller sötningsmedel” ska 
åtfölja livsmedlets beteckning.

Uppgiften ”innehåller sötningsmedel” ska 
åtfölja livsmedlets beteckning i det 
huvudsakliga synfältet.

Or. en

Ändringsförslag 538
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Livsmedel som innehåller såväl en eller 
flera tillsatta sockerarter som ett eller flera 
sötningsmedel som godkänts enligt 
direktiv 89/107/EEG

2.2 Livsmedel som innehåller såväl en eller 
flera tillsatta sockerarter som ett eller flera 
sötningsmedel som godkänts enligt 
direktiv 89/107/EEG

Uppgiften ”innehåller socker och 
sötningsmedel” ska åtfölja livsmedlets 
beteckning.

Uppgiften ”innehåller sötningsmedel” ska 
åtfölja livsmedlets beteckning i det 
huvudsakliga synfältet.

Or. en
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Ändringsförslag 539
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 Livsmedel som innehåller aspartam 
som godkänts enligt direktiv 89/107/EEG

2.3 Livsmedel som innehåller aspartam 
eller neotam som godkänts enligt 
förordning (EG) nr 1333/2008

”Innehåller en källa till fenylalanin” "Innehåller en källa till fenylalanin"

Or. en

Motivering

Neotam är på väg att godkännas via kommittéförfarandet. Det härrör från aspartam och 
innehåller också fenylalanin. Det är därför viktigt, särskilt för dem som lider av fenylketonuri, 
att bestämmelserna om märkning anpassas.

Både direktiv 89/107/EEG (som det hänvisas till i kommissionens förslag) och 
direktiv 94/35/EG (grundval för godkännande av neotam) kommer att upphöra den 
20 januari 2010 och ersättas av den nya förordningen (EG) nr 1333/2003 om 
livsmedelstillsatser. 

Ändringsförslag 540
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3a (ny)

Ändringsförslag

3a. LIVSMEDEL SOM INNEHÅLLER GLUTAMINSYRA ELLER SALTER AV 
GLUTAMINSYRA

3a.1 Livsmedel som innehåller en eller 
flera av livsmedels-tillsatserna E620, 
E621, E622, E623, E624 och E625

”Innehåller aptitstimulerande 
ingredienser”

Or. en
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Ändringsförslag 541
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3b (ny)

Ändringsförslag

3b. LIVSMEDEL SOM INNEHÅLLER TUNGMETALLER

3b.1 Kött från stora rovfiskarter enligt 
kommissionens förordning 466/2001, 
bilaga I, punkt 3.3.1.1 eller livsmedel som 
innehåller kött från dessa fiskarter

”innehåller metylkvicksilver –
rekommenderas inte för gravida eller 
ammande kvinnor, kvinnor som kan bli 
gravida, eller barn” ska tilläggas 
omedelbart efter ingrediensförteckningen. 
Om ingrediensförteckning saknas ska 
uppgiften åtfölja livsmedlets beteckning.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 542
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3c (ny)

Ändringsförslag

3c. HELA NÖTTER

3c.1 Hela nötter i förpackningar ”Ät inte nötter som ser dåliga ut eller som 
smakar illa eftersom de kan innehålla 
höga nivåer av aflatoxin.” Denna uppgift 
ska anges tydligt i märkningen.

Or. en

Motivering

Efter överenskommelser på FN-nivå har EU höjt de tillåtna nivåerna av aflatoxin i nötter till 
mer än dubbelt så högt som de tidigare nivåerna. Undersökningar har visat att intaget av 
aflatoxin kan minskas med 90 procent om man uppmanar konsumenterna att plocka bort 
nötter som de bedömer vara dåliga. En varningsmärkning skulle kunna hålla konsumenternas 
exponering för aflatoxin på en lägre nivå trots ökade gränsvärden.

Ändringsförslag 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a (ny)

Ändringsförslag

5a. YTBEHANDLING AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

Frukt och grönsaker som har 
ytbehandlats efter skörden genom 
användning av tillsatser eller 
bekämpningsmedel.

”Ytbehandlade”

Or. en

Motivering

De nuvarande reglerna innehåller inget generellt krav på information om ytbehandling av 
frukt och grönsaker efter skörden med hjälp av antingen tillsatser eller bekämpningsmedel, 
för att färskheten ska upprätthållas. Det innebär att produkten exponeras med en annan 
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”färskhet” än vad konsumenterna förväntar sig. Konsumenterna har rätt att få veta om de 
livsmedel de köper har ytbehandlats. 

Ändringsförslag 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

– Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning, samt 
torkad frukt och torkade grönsaker såsom 
plommon eller aprikoser, och som 
innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser. 

Or. fr

Motivering

Torkad frukt och torkade grönsaker som bearbetade produkter bör också undantas från 
kravet på näringsdeklarationer eftersom torkningen inte ändrar produktens sammansättning.

Ändringsförslag 545
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produkter som i huvudsak (>50%) 
består av en ingrediens eller kategori av 
ingredienser som avgör värdet.

Or. de

Motivering

Obearbetat fjäderfäkött måste inte följa bestämmelserna om näringsvärdesdeklarationer. Inte 
heller kryddor eller salt. Torkat, kryddat fjäderfäkött skulle dock vara tvunget att följa 
deklarationskraven. Detsamma skulle gälla köttberedningar med kryddad sås. Obearbetat 
kött liksom frukt och grönsaker innehåller naturligt varierande mängd av näringsämnena. 
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Exempelvis varierar fetthalten i kycklingbröst beroende på kön, ålder, foder mm. mellan 
0,5 % och 4 % och kan därmed inte deklareras exakt. Effekten av en marinad är däremot 
liten.

Ändringsförslag 546
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Mixade flerpack.

Or. en

Motivering

Jultomtefigurer och påskharar och andra presenter för olika högtider som tillverkats av 
choklad och socker är omsorgsfullt tillverkade traditionella figurer. Dessa bör inte vanprydas 
av någon form av näringsdeklaration på framsidan och bör därför undantas från obligatorisk 
näringsvärdesinformation.

Ändringsförslag 547
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Blandningar.

Or. en

Motivering

Jultomtefigurer och påskharar och andra presenter för olika högtider som tillverkats av 
choklad och socker är omsorgsfullt tillverkade traditionella figurer. Dessa bör inte vanprydas 
av någon form av näringsdeklaration på framsidan och bör därför undantas från obligatorisk 
näringsvärdesinformation.
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Ändringsförslag 548
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 15c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Presentförpackningar.

Or. en

Motivering

Jultomtefigurer och påskharar och andra presenter för olika högtider som tillverkats av 
choklad och socker är omsorgsfullt tillverkade traditionella figurer. Dessa bör inte vanprydas 
av någon form av näringsdeklaration på framsidan och bör därför undantas från obligatorisk 
näringsvärdesinformation.

Ändringsförslag 549
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel i förpackningar eller 
behållare vars största yta är mindre än 
25 cm2.

utgår

Or. en

Motivering

Gäller ändringsförslaget till artikel 17.2a (ny), där denna mening har lagts till i en artikel, 
där det anges att bestämmelsen om relaterad näringsinformation via Internet ska vara 
obligatorisk och att information ska finnas tillgänglig på försäljningsstället.
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Ändringsförslag 550
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 25 cm2.

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 25 cm2. 
Energiinnehållet såsom det anges i 
artikel 29.1 a v ska fortfarande anges i det 
huvudsakliga synfältet.

Or. en

Ändringsförslag 551
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel med en design eller 
förpackning som säsongs-, lyx- eller 
presentartikel.

Or. en

Motivering

Säsongsanknutna sötsaker och produkter i presentförpackning bör undantas från kravet på 
näringsdeklaration.

Ändringsförslag 552
János Áder

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedlets beteckning ska omfatta eller 
åtföljas av uppgifter om livsmedlets fysiska 

1. Livsmedlets beteckning ska omfatta eller 
åtföljas av uppgifter om livsmedlets fysiska 
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tillstånd eller den särskilda behandling som 
livsmedlet genomgått (t.ex. pulvrisering,
frystorkning, djupfrysning, snabbfrysning, 
koncentrering, rökning) i samtliga fall då 
avsaknaden av sådan information skulle 
kunna vilseleda konsumenten.

tillstånd eller den särskilda behandling som 
livsmedlet genomgått (t.ex. pulvrisering, 
omfrysning, frystorkning, djupfrysning, 
snabbfrysning, koncentrering, rökning) i 
samtliga fall då avsaknaden av sådan 
information skulle kunna vilseleda 
konsumenten.

Or. hu

Ändringsförslag 553
Jill Evans

Förslag till förordning
Bilaga V – del A – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om övriga bestämmelser i denna 
förordning, särskilt de i artikel 9, inte är 
tillräckliga för att säkerställa att 
konsumenterna i den medlemsstat där 
varan saluförs har kännedom om 
livsmedlets verkliga natur och kan särskilja 
det från livsmedel som det skulle kunna 
förväxlas med, ska livsmedlets beteckning 
emellertid kompletteras med ytterligare 
beskrivande information i anslutning till 
beteckningen.

Om övriga bestämmelser i denna 
förordning, särskilt i artikel 9, inte är 
tillräckliga för att säkerställa att 
konsumenterna i den medlemsstat där 
varan saluförs får kännedom om 
livsmedlets sanna natur och kan särskilja 
det från livsmedel som det skulle kunna 
förväxlas med, ska livsmedlets beteckning 
emellertid kompletteras med ytterligare 
beskrivande information i samma synfält 
som beteckningen och skrivas med ett 
tydligt och lättläst teckensnitt.

Or. en

Motivering

Beskrivande information måste synas i samma synfält som beteckningen, i ett lättläst 
teckensnitt, så att konsumenten inte vilseleds.
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Ändringsförslag 554
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För köttprodukter i form av 
styckningsdel, stek, skivad bit, portion 
eller slaktkropp och för fiskprodukter ska 
livsmedlets beteckning ange alla tillagda 
ingredienser av annat animaliskt 
ursprung än det huvudsakliga animaliska 
innehållet. 

Or. en

Motivering

Information om alla kött- och fiskarter i en köttprodukt ska anges så att konsumenten inte 
vilseleds.

Ändringsförslag 555
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För köttprodukter i form av 
styckningsdel, stek, skivad bit, portion 
eller slaktkropp eller saltade/rimmade 
köttprodukter ska livsmedlets beteckning i 
märkningen inkludera en uppgift om
a) alla tillagda ingredienser av annat 
animaliskt ursprung än resten av köttet, 
och 
b) all tillsats av vatten enligt följande:
– För tillrett och icke tillrett kött, eller 
tillrett saltat/rimmat kött, allt tillsatt vatten 
som utgör mer än 5 procent av produktens 
vikt.
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– För icke tillrett saltat/rimmat kött, allt 
tillsatt vatten som utgör mer än 10 procent 
av produktens vikt.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 556
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För fiskprodukter i form av 
styckningsdel, filé, skiva, portion eller 
portion av fisk ska livsmedlets beteckning 
i märkningen inkludera en uppgift om 
a) alla tillagda ingredienser av 
vegetabiliskt ursprung och av animaliskt 
ursprung förutom fisk, och 
b) all tillsats av vatten som utgör mer än 
5 procent av produktens vikt.

Or. en

Motivering

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.
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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.

Ändringsförslag 557
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga V – del Ca (ny)

Ändringsförslag

DEL Ca – BETECKNING FÖR LIVSMEDEL SOM GER SKEN AV ATT VARA ANDRA 
LIVSMEDEL 
Nr. Avvikelse i fråga om art, beskaffenhet och 

sammansättning
Försäljningsbeteckning

1. Ost där mjölkfettet helt eller delvis ersatts med 
vegetabiliskt fett

Imiterad ost

2. Skinka där sammansättningen förändrats 
genom finfördelade ingredienser med avsevärt 
mindre andel kött

Imiterad skinka

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 558
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 17

Kommissionens förslag

Definition av livsmedelskategori Kategoribeteckning

17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och fågelarter som ”…kött” i kombination med 
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är tjänliga som livsmedel, med naturligt ingående eller 
angränsande vävnad, i de fall den totala fett- och 
bindvävshalten inte överstiger de värden som anges 
nedan, och köttet utgör en ingrediens i ett annat 
livsmedel. De varor som omfattas av definitionen av 
”maskinurbenat kött” är undantagna från denna 
definition.

Maxgränser för halten av fett och bindväv för 
ingredienser som betecknas ”…kött”

namnet/namnen på den eller de 
djurarter som det kommer från

Art Fett (%) Bindväv 
(%)

Däggdjur (med undantag 
av kaniner och svin) och 
blandningar av olika 
djurarter där 
däggdjursinslaget 
dominerar

25 25

Svin 30 25

Fåglar och kaniner 15 10

Om dessa maxgränser överskrids, men alla andra 
kriterier för ”kött” är uppfyllda, ska halten av ”…kött” 
justeras nedåt i enlighet med detta och 
ingrediensförteckningen innehålla, förutom 
beteckningen ”…kött”, uppgifter om innehållet av fett 
och/eller bindväv.

Ändringsförslag

Definition av livsmedelskategori Kategoribeteckning

17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och fågelarter som 
är tjänliga som livsmedel, med naturligt ingående eller 
angränsande vävnad, i de fall den totala fett- och 
bindvävshalten inte överstiger de värden som anges 
nedan, och köttet utgör en ingrediens i ett annat 
livsmedel. De varor som omfattas av definitionen av 
”maskinurbenat kött” är undantagna från denna 
definition.

”…kött” i kombination med 
namnet/namnen på den eller de 
djurarter som det kommer från, 
och den totala andelen fett och 
bindväv (i procent)

Or. en
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Motivering

 Det är oacceptabelt att animaliska produkter som består av upp till 55 procent fett och 
bindväv kan märkas som ”kött”. Procentandelen fett och bindväv bör därför alltid anges i 
ingrediensförteckningen.

Ändringsförslag 559
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 17 – stycke 1 – vänstra kolumnen – Definition av 
livsmedelskategori

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och 
fågelarter som är tjänliga som livsmedel, 
med naturligt ingående eller angränsande 
vävnad, i de fall den totala fett- och 
bindvävshalten inte överstiger de värden 
som anges nedan, och köttet utgör en 
ingrediens i ett annat livsmedel. De varor 
som omfattas av definitionen av 
”maskinurbenat kött” är undantagna från
denna definition.

17. Skelettmuskulatur av däggdjurs- och 
fågelarter som är tjänliga som livsmedel, 
med naturligt ingående eller angränsande 
vävnad, i de fall den totala fett- och 
bindvävshalten inte överstiger de värden 
som anges nedan, och köttet utgör en 
ingrediens i ett annat livsmedel. De varor 
som omfattas av definitionen av 
”maskinurbenat kött” omfattas endast av
denna definition om de uppfyller kraven i 
punkt 3 i kapitel III i avsnitt V i bilaga III 
till rådets förordning (EG) nr 853/2004 av 
den 29 april 2004.

Or. de

Motivering

Maskinurbenat kött som erhållits genom modern teknik med hjälp av lågt tryck motsvarar ur 
hygienisk och kvalitativ synpunkt kvaliteten hos köttfärs. I många EU-länder är begreppet 
”maskinurbenat kött” så negativt laddat att den kvalitativt högvärdiga produkten inte går att 
sälja. Detta leder i dessa länder till högre priser för slutkonsumenterna och orsakar enorm 
snedvridning av konkurrensen.
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Ändringsförslag 560
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 17 – vänstra kolumnen – sista raden

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fåglar och 
kaniner

15 10 Fåglar och 
kaniner

30 25

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 561
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 18 – vänstra kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Alla slag av varor som omfattas av 
definitionen av ”maskinurbenat kött”

18. Alla slag av varor som omfattas av 
definitionen av ”maskinurbenat kött” och 
som inte uppfyller kraven i punkt 3 i 
kapitel III i avsnitt V i bilaga III till rådets 
förordning (EG) nr 853/2004 av den 
29 april 2004.

Or. de
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Motivering

Detta tillägg behövs för att avgränsa mot den ändrade första kolumnen, rad 17, tabellen i 
del B i bilaga IV.

Ändringsförslag 562
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 18 – högra kolumnen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Maskinurbenat kött” i kombination med 
namnet/namnen på den eller de djurarter 
som det kommer från

”Maskinurbenat kött” i kombination med 
namnet/namnen på den eller de djurarter 
som det kommer från, och den totala 
andelen fett och bindväv (i procent)

Or. en

Motivering

Jämför ovanstående motivering. Procentandelen fett och bindväv bör alltid anges i 
ingrediensförteckningen.

Ändringsförslag 563
Esther de Lange

Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – lista – rad 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enzymer1

__________________________________
1 Specifik beteckning eller E-nummer 
behöver inte anges.

Or. en

Motivering

Tillsatser: Ett antal tillsatser har mycket långa och/eller tekniska namn, som inte ger 
konsumenterna någon ytterligare information men som tar upp stor plats på märkningen. 
Därför är det motiverat att tillåta användning av kortare eller mer generiska beteckningar.
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Enzymer: De aktuella namnen på enzymer är inte konsumentinformativa och kan återfinnas i 
olika kategorier. Det generiska namnet ”enzymer” ger tillräcklig information om produkten. 
Detta tillvägagångssätt är inte unikt och tillämpas sedan flera år för modifierad stärkelse.

Ändringsförslag 564
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – lista – rad 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Cellulosaderivat1

________________
1 Uppgift om den specifika beteckningen 
eller E-numret krävs inte.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 565
Esther de Lange

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

1. Angivande av nettokvantitet är inte 
obligatoriskt för livsmedel,

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
eller som oförpackat säljs styckevis eller 
vägs i köparens närvaro, eller

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 

b) vars nettokvantitet är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
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gälla kryddor och örtkryddor. gälla kryddor och örtkryddor,
ba) för vilka undantag fastställts genom 
andra rättsliga bestämmelser.

Or. en

Motivering

Språklig anpassning till den terminologi som hittills använts i 
märkningsdirektivet 2000/13/EG.

När det gäller led a De produkter det gäller brukar presenteras oförpackade när de säljs till 
konsumenten. ”Eller” i stället för ”och” täcker bättre denna produktkategori.

När det gäller led c hänvisar vi till artikel 2.2. i direktiv 2001/111/EG om vissa former av 
socker (undantag för produkter med en nettovikt på mindre än 20 g). I punkt 3 bör det därför 
tydliggöras att sådana specialbestämmelser också gäller hädanefter.

Ändringsförslag 566
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
eller som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

Or. de

Ändringsförslag 567
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
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köparens närvaro, eller köparens närvaro, eller
b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

ba) vars nettoinnehåll är mindre än 50 g 
för konfektyr, choklad eller andra 
kakaobaserade produkter, produkter 
baserade på mandlar eller nötter eller 
andra oljeväxter, eller 
bb) vars nettoinnehåll är mindre än 100 g 
för kex, kakor, tårtor och andra 
konditorivaror, men utan att det påverkar 
specifik gemenskapslagstiftning.

Or. de

Motivering

För närvarande har ett antal länder nationella undantag från krav på uppgift om nettomängd 
(till exempel Frankrike, Tyskland, Irland och Storbritannien). Om dessa undantag inte längre 
är möjliga, måste mängderna 50 g och 100 g anges i bilagan som minsta gemensamma 
nämnare.

Ändringsförslag 568
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt 
anges.

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt 
anges. Respektive livsmedels kilopris ska 
baseras enbart på den avrunna 
nettovikten.

Or. en

Motivering

Bestämmelse för att inte konsumenten ska vilseledas av prismärkningen.
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Ändringsförslag 569
Esther de Lange

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget enligt punkt 1, i 
100 g eller 100 ml eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

I regel bör ett innehåll på 

 15 % av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI) per 100 g eller per portion 
för livsmedel i fast form, eller

 7,5 % av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI) per 100 ml eller per portion 
för livsmedel i flytande form, eller

 5 % av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI) per 100 kcal (12 % av RDI 
1 MJ), eller 

 en mängd enligt undantag som beviljas i 
enlighet med artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av den 
20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel, eller

 i en förpackning som endast innehåller 
en portion, utgöra grund när man 
bestämmer vad som utgör en betydande 
mängd.

Or. en

Motivering

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. 
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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.

Ändringsförslag 570
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B – Rekommenderade intag för energi 
och vissa andra näringsämnen än vitaminer 
och mineralämnen (vuxna)

Del B – Rekommenderade dagliga intag 
för energi och vissa andra näringsämnen än 
vitaminer och mineralämnen (vuxna)

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi 8400 kJ
(2000 kcal)

Energi 2000 kcal

Protein 80 g
Totalt fett 70 g Totalt fett 70 g

Mättade fettsyror 20 g Mättade fettsyror 20 g

Kolhydrater 230 g Kolhydrater 230 g

Sockerarter 90 g Sockerarter 90 g

Salt 6 g Natrium 2,4 g

Or. de

Motivering

Det livsnödvändiga näringsämnet protein, som också bidrar till energitillförseln, måste också 
anges. En särskild angivelse för socker är inte nödvändigt eftersom det totala innehållet av 
kolhydrater anges. Energiinnehållet bör endast anges i kcal eftersom det är denna uppgift 
som konsumenten förstår och vid behov även använder.
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Ändringsförslag 571
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – tabell – rad 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsatta 
sockerarter1

45 g

__________________
1 Om raffinerade sockerarter har tillsatts 
till ett livsmedel ska innehållet och 
procentsatsen av referensvärdet också 
anges.

Or. en

Motivering

EFSA föreslog 45 g för tillsatta sockerarter.

Ändringsförslag 572
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – tabellen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energi 8400 kJ
(2000 kcal)

Totalt fett 70 g Totalt fett 70 g
Mättade fettsyror 20 g Mättade fettsyror 20 g

Enkelomättade 
fettsyror

34 g

Fleromättade 
fettsyror

16 g

Fettsyror omega-6 14 g

Fettsyror omega-3 2,2 g

Kolhydrater 230 g Kolhydrater 230 g
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Sockerarter 90 g Sockerarter 90 g

Salt 6 g Salt 6 g

Or. ro

Motivering

Förteckningen över näringsämnen bör vara mer uttömmande, eftersom vissa typer av fett är 
hälsosamma och konsumenterna kan välja bland produkterna utifrån denna information.

Ändringsförslag 573
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi 8400 kJ (2000 
kcal)

Energi

Totalt fett 70 g Totalt fett

Mättade fettsyror 20 g Mättade fettsyror

Kolhydrater 230 g Kolhydrater

Sockerarter 90 g Sockerarter

Salt 6 g Salt

Värdena ska fastställas utifrån 
artikel 31.3a 

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. 

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslaget till artikel 31.3a.
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Ändringsförslag 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del Ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del Ca – Grafisk presentation av 
näringsdeklarationen
Om näringsdeklarationen också 
presenteras grafiskt kan den vid sidan av 
andra grafiska presentationer också 
anges i en av följande uttrycksformer: 

Pelarmodellen

100 gram innehåller
kcal/sockerarter/fett/mättade fettsyror/salt

% av rekommenderat intag för en vuxen

1 plus 4-modellen

Version 1

per portion (en portion motsvarar 50 g)
energi/sockerarter/fett/mättade fettsyror/salt

rekommenderade värden i % av det dagliga intaget



PE431.151v01-00 50/51 AM\800455SV.doc

SV

Version 2

per portion (en portion motsvarar 50 g)
energi/sockerarter/fett/mättade fettsyror/salt

rekommenderade värden i % av det dagliga intaget

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringsförslaget från samma författare till 
artikel 33.1. En grafisk framställning kan bidra till att konsumenterna förstår 
näringsvärdesdeklaration bättre. 

Ändringsförslag 575
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga XIIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XIIIa
LIVSMEDELSKATEGORIER

Enligt artikel 34.1b 
För livsmedel som omfattas av följande 
livsmedelskategorier är det obligatoriskt 
med en presentation med hjälp av ett 
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system av olika färgkoder:

 Färdiga rätter.

 Färdiglagade produkter av animaliskt 
ursprung.

 Färdigförpackade snacks.

 Frukostflingor.

 Drycker med undantag för fruktjuicer 
enligt direktiv 2001/112/EG av den 
20 december 2001.

Or. en


