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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

***I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til 
forbrugerne
(KOM(2008)0040 – C7–0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0040),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0052/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den frie bevægelighed for sikre og 
sunde fødevarer er et afgørende aspekt af 
det indre marked og bidrager i høj grad til 
beskyttelsen af borgernes sundhed og 
velvære og af deres sociale og økonomiske 
interesser.

(2) Den frie bevægelighed for sikre 
fødevarer er et afgørende aspekt af det 
indre marked og bidrager i høj grad til 
beskyttelsen af borgernes sundhed og 
velvære og af deres sociale og økonomiske 
interesser. Denne forordning gavner både 
det indre marked, idet den sikrer 
regelforenkling, retssikkerhed og 
afvikling af bureaukratiet, og borgerne, 
idet den foreskriver en tydelig, forståelig 
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og læsevenlig obligatorisk mærkning af 
fødevarer.

Or. de

Begrundelse

Der foreligger ingen definition på en "sund" fødevare. Begrebet "sund" ligger dermed 
allerede i begrebet "sikker", idet dette indebærer, at der ikke forekommer 
sygdomsfremkaldende stoffer, og at fødevaren hygiejnisk er i orden. Det er vigtigt at 
understrege, at forordningen både har en bedre beskyttelse af borgerne og en harmonisering 
af det indre marked som mål. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af forbrugernes sundhed og 
garantere deres ret til information bør der 
sikres hensigtsmæssig forbrugeroplysning 
om de fødevarer, de indtager. 
Forbrugernes valg kan bl.a. påvirkes 
navnlig ud fra sundhedsmæssige, 
økonomiske, miljømæssige, sociale og 
etiske betragtninger.

(3) For at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af forbrugernes sundhed og 
garantere deres ret til information bør der 
sikres hensigtsmæssig forbrugeroplysning 
om de fødevarer, de indtager. 
Købsbeslutningerne kan bl.a. påvirkes 
navnlig ud fra sundhedsmæssige, 
økonomiske, miljømæssige, sociale og 
etiske betragtninger.

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig først og fremmest om købsbeslutninger. Købsbeslutningen er samtidig en 
beslutning om at forbruge.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De generelle mærkningskrav er 
suppleret med en række bestemmelser, der 

(8) De generelle mærkningskrav er 
suppleret med nye bestemmelser om 
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gælder for alle fødevarer under særlige 
omstændigheder eller for bestemte 
fødevarekategorier. Desuden findes der en 
række særregler, der gælder for specifikke 
fødevarer.

obligatorisk mærkning for alle fødevarer
og alkoholfrie drikkevarer. Desuden 
findes der en række særregler, der gælder 
for specifikke fødevarer eller 
fødevareingredienser.

Or. de

Begrundelse

Anvendeligheden for alle fødevarer og alkoholfrie drikkevarer er målestokken for den 
obligatoriske mærknings proportionalitet, og dette bør derfor fremhæves særskilt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De oprindelige målsætninger og 
centrale elementer i de eksisterende 
mærkningsbestemmelser har ganske vist 
stadig gyldighed, men det er nødvendigt at 
strømline dem for at sikre lettere 
efterlevelse og større klarhed for aktørerne 
og for at modernisere dem, så der tages 
hensyn til ny udvikling vedrørende 
fødevareinformation.

(9) De oprindelige målsætninger og 
centrale elementer i de eksisterende 
mærkningsbestemmelser har ganske vist 
stadig gyldighed, men det er nødvendigt at 
strømline dem for at sikre lettere 
anvendelse og større retssikkerhed for 
aktørerne og for at modernisere dem, så der 
tages hensyn til ny udvikling vedrørende 
fødevareinformation.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
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den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme pegedes der på, at 
næringsdeklaration er et vigtigt redskab til 
at oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. I strategien for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 
understreges det, at det er af afgørende 
betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 
vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg.

den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme blev der peget på, at 
næringsdeklaration er et vigtigt redskab til 
at oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe informerede valg. Uddannelses- og 
informationskampagner er en vigtig 
mekanisme til forbedring af forbrugernes 
forståelse af fødevareinformation. I 
strategien for forbrugerpolitikken 2007-
2013 understreges det, at det er af 
afgørende betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 
vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg. 
Det er endvidere hensigtsmæssigt og 
korrekt, at forbrugerne kan udnytte en 
neutral informationskilde i 
medlemsstaterne for at få afklaret 
individuelle ernæringsspørgsmål. Derfor 
bør medlemsstaterne oprette relevante 
hotlines, som fødevaresektoren kunne yde 
økonomisk bidrag til.

Or. de

Begrundelse

Forbrugernes ernæring og en bedre forståelse af informationer om fødevarers næringsværdi 
kan ikke opnås gennem fødevaremærkning alene. Selv i dag forstår forbrugerne ikke visse 
mærkningsoplysninger, og det er vigtigt, at medlemsstaterne er mere involverede i relevante 
informationskampagner.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør (15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
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gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer eller 
byfester og lokale møder hører ikke under 
denne forordnings anvendelsesområde.

gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som
privatpersoners lejlighedsvise levering af 
fødevarer til tredjemand, servering af 
måltider og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer eller 
byfester og lokale møder samt salg af 
fødevarer i form af direkte markedsføring 
inden for landbruget, hører ikke under 
denne forordnings anvendelsesområde. For 
at undgå at overbelaste navnlig de små og 
mellemstore virksomheder i den 
traditionelle fødevareproduktionssektor 
og fødevaredetailsektoren, der også 
omfatter storkøkkener, bør ikke-
færdigpakkede produkter være undtaget 
fra kravet om mærkning. 

Or. de

Begrundelse

Der er her ikke tale om at håndtere fødevarer, men om at udlevere fødevarer til tredjemand. 
Det bør tilstræbes at undgå overlapninger. Landbrugsbedrifter med direkte markedsføring 
(gårdsalg, torvesalg, vejboder og dørsalg), ville være overbelastet, hvis de skulle overholde 
bestemmelserne i denne forordning. Da det drejer sig om en vigtig indkomstkilde for 
landbrugsbedrifter, bør direkte markedsføring af fødevarer inden for landbruget principielt 
være undtaget fra denne forordning. 

I fødevaredetailsektoren og den traditionelle fødevareproduktionssektor, herunder 
storkøkkener, fremstilles der ikke-færdigpakkede produkter til direkte levering til forbrugerne. 
I den forbindelse findes der ikke nogen standardiserede processer, og tilsætningsstoffer og 
ingredienser ændrer sig dagligt. Det bør heller ikke glemmes, at netop den traditionelle 
fødevareproduktion er en garant for, at de regionale specialiteter bevares, står for kreativitet 
og innovation og dermed sikrer et mangfoldigt udbud. Det er derfor vigtigt, at ikke-
færdigpakkede produkter undtages fra mærkningskravet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Catering, der tilbydes af 
transportselskaber, bør kun omfattes af 
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denne forordning, hvis den tilbydes på 
ruter mellem to punkter på Fællesskabets 
territorium.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med transportforbindelser til lande uden for EU kan transportselskaberne 
muligvis ikke finde leverandører, der kan leve op til informationskravet. Hvis selskaber, der 
betjener sådanne ruter, skulle omfattes af forordningen, kunne dette forringe 
konkurrenceevnen for selskaber, der er etableret i EU, da de alene ville blive tvunget til at 
overholde forordningen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fødevareinformationslovgivningen 
bør være tilstrækkelig fleksibel til at kunne 
følge nye informationskrav fra forbrugere 
og kunne sikre en balance mellem 
beskyttelsen af det indre marked og 
forskellene i forbrugernes opfattelse i 
medlemsstaterne.

(16) Fødevareinformationslovgivningen 
bør være tilstrækkelig fleksibel til at kunne 
følge nye informationskrav fra forbrugere 
og kunne sikre, at der ikke blokeres for 
innovationer inden for fødevaresektoren.
Den mulighed, at fødevaresektoren 
frivilligt kan give supplerende 
oplysninger, sikrer større fleksibilitet.

Or. de

Begrundelse

Innovationer gavner forbrugerne. Den nye lovgivning giver kun tilstrækkelig fleksibilitet, 
såfremt fødevaresektoren har mulighed for at reagere på nye kundeønsker i form af 
supplerende oplysninger. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Den primære begrundelse for at (17) Begrundelsen for at kræve 
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kræve obligatorisk fødevareinformation 
bør være ønsket om at sætte forbrugerne i 
stand til at identificere en fødevare og 
anvende den på passende vis og at træffe 
valg, der passer til deres individuelle 
kostbehov.

obligatorisk fødevareinformation er ønsket 
om at sætte forbrugerne i stand til at træffe 
en købsbeslutning, der passer til deres 
individuelle kostønsker og -behov.

Or. de

Begrundelse

En opstramning og præcisering

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at 
fødevareinformationslovgivningen kan 
tilpasse sig til ændringer i forbrugernes 
informationsbehov, bør betragtninger 
vedrørende behovet for obligatorisk 
fødevareinformation også tage hensyn til 
den åbenlyse interesse, flertallet af 
forbrugerne har i, at visse oplysninger 
videregives.

(18) For at 
fødevareinformationslovgivningen kan 
tilpasse sig til ændringer i forbrugernes 
informationsbehov, og unødvendig 
emballageaffald kan undgås, bør den 
obligatoriske mærkning af fødevarer 
begrænses til en basismærkning med 
oplysninger, der påviseligt er at stor 
interesse for et flertal af forbrugere.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fylde emballagen med oplysninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, hvis det 
er nødvendigt og i overensstemmelse med 

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, eller nye 
præsentationsmåder for 
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subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om bæredygtighed.

fødevareinformation, hvis det er 
nødvendigt og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet, princippet om 
gennemsigtighed og princippet om 
bæredygtighed.

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af nye præsentationsmåder for fødevareinformation skal også overholde de 
nævnte principper. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Bestemmelserne om 
fødevareinformation bør omfatte forbud 
mod at vildlede køberen eller at tillægge 
fødevarerne medicinske egenskaber. For 
at være effektivt skal dette forbud også 
omfatte reklame og præsentationsmåde for 
fødevarer.

(20) I forlængelse af de eksisterende
bestemmelser om vildledende reklame bør 
bestemmelserne om fødevareinformation 
omfatte forbud mod at vildlede køberen, 
navnlig hvad angår fødevarers 
energiindhold, oprindelse eller 
sammensætning. For at være effektivt skal 
dette forbud også omfatte reklame og 
præsentationsmåde for fødevarer.

Or. de

Begrundelse

Det bør nævnes, at der allerede findes bestemmelser om vildledende reklame. Det forhold, at 
et produkt tillægges medicinske egenskaber, er allerede omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer. 
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at forhindre en fragmentering af 
bestemmelserne om 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar med 
hensyn til fødevareinformation bør
fødevarevirksomhedsledernes ansvar på 
dette område afklares.

(21) For at forhindre en fragmentering af 
bestemmelserne om 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar med 
hensyn til fejlagtig, vildledende eller 
manglende fødevareinformation skal
fødevarevirksomhedsledernes ansvar på 
dette område fastlægges entydigt.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til de berørte aktørers retssikkerhed er en entydig fastlæggelse af deres pligter 
nødvendig. Målet er også, at en handelsvirksomhed ikke skal drages til ansvar for forhold, 
der ligger uden for dens ansvarsområde eller indflydelse. Domstolens dom i sagen "Lidl-
Italia" påpeger fødevaredetailhandlernes manglende retssikkerhed under den gældende 
lovgivning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører 
bør lette rettidige og målrettede ændringer 
af krav til fødevareinformation.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 9, stk. 3. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Visse ingredienser eller andre stoffer, 
der anvendes ved fremstillingen af 
fødevarer og stadig findes i dem, 
forårsager allergier eller intolerans hos
forbrugerne, og disse allergier og denne 
intolerans udgør i visse tilfælde en 
helbredsrisiko for de berørte personer. Det 
er vigtigt, at der gives oplysninger om 
forekomst af fødevaretilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer med 
allergifremkaldende virkninger, for at 
forbrugere, der lider af fødevareallergi eller 
-intolerans, kan træffe kvalificerede og 
sikre valg.

(24) Visse ingredienser eller andre stoffer, 
der anvendes ved fremstillingen af 
fødevarer og stadig findes i dem, kan 
forårsage allergier eller intolerans hos 
mennesker eller kan endog i visse tilfælde 
udgøre en helbredsrisiko for de berørte 
personer. Det er derfor vigtigt, at der gives 
oplysninger om forekomst af 
fødevaretilsætningsstoffer, tekniske 
hjælpestoffer og andre stoffer med 
videnskabeligt påviste allergifremkaldende 
virkninger, for at navnlig forbrugere, der 
lider af fødevareallergi eller -intolerans, 
bevidst kan udvælge fødevarer, der er 
sikre for dem.

Or. de

Begrundelse

Stoffer med allergifremkaldende virkninger fremkalder kun allergi og intolerans hos
allergikere.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så forbrugere 
målrettet kan vælge specifikke fødevarer 
og kost. Undersøgelser har vist, at god 
læsbarhed er vigtig for, at 
mærkningsoplysninger bedst muligt kan 
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muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter.

påvirke læseren, og at ulæselig 
produktinformation er en af 
hovedårsagerne til forbrugernes 
utilfredshed med fødevareetiketter.

Or. de

Begrundelse

Fødevareinformation gør det muligt at træffe bevidste købsbeslutninger. Læsbarheden 
afhænger ikke kun af skriftstørrelsen, men også af en række andre faktorer som f.eks. 
skrifttykkelse, skrifttype og kontrasten mellem skrift og baggrund.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at sikre, at der gives 
fødevareinformation, er det nødvendigt at 
medtage alle måder, forbrugerne får 
fødevarer på, herunder salg af fødevarer 
ved fjernkommunikation. Skønt det er 
klart, at fødevarer, der leveres via fjernsalg, 
bør opfylde samme informationskrav som 
fødevarer, der sælges i butikker, er det 
nødvendigt at gøre det klart, at den 
relevante obligatoriske 
fødevareinformation i sådanne tilfælde 
også skal være til rådighed, inden købet 
afsluttes.

(26) For at sikre, at der gives 
fødevareinformation, er det nødvendigt at 
medtage salg af fødevarer ved 
fjernkommunikation. Skønt det er klart, at 
fødevarer, der leveres via fjernsalg, bør 
opfylde samme informationskrav som 
fødevarer, der sælges i butikker, er det 
nødvendigt at gøre det klart, at den 
relevante obligatoriske 
fødevareinformation i sådanne tilfælde 
også skal være til rådighed, inden købet 
afsluttes.

Or. de

Begrundelse

For at kunne træffe et valg er det vigtigt, at den relevante obligatoriske information er til 
rådighed, inden købet afsluttes. Opstramning af teksten.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig 
for, at der kan træffes et kvalificeret valg, 
bør alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

udgår

Or. de

Begrundelse

Da alkoholholdige drikkevarer ikke er omfattet af denne forordning, kan der heller ikke tages 
hensyn til alkoholholdige blandede drikkevarer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin1 er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin1 er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
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fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/892 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl, 
hedvine, mousserende vine, aperitifvine 
og lignende produkter, der er fremstillet 
af andre frugter end druer, frugtøl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. 
januar 2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus2 samt alkoholholdige blandede 
drikkevarer bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

1EUT L [...] af [...], s.[...]. 1EUT L 179 af 14.7.1999, s. 1.
2EUT L 179 af 14.7.1999, s. 1. 2EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør
anføres i de tilfælde, hvor undladelse heraf 
ville kunne vildlede forbrugeren med 
hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I andre 

(29) Uanset gældende bestemmelser om 
obligatorisk oprindelsesmærkning inden 
for forskellige sektorer bør angivelse af en 
fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed obligatorisk anføres i de 
tilfælde, hvor undladelse heraf ville kunne 



PE430.616v01-00 18/125 PR\795512DA.doc

DA

tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

vildlede forbrugeren med hensyn til 
fødevarens virkelige oprindelsesland eller 
herkomststed. I andre tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør principielt ske på en 
sådan måde, at forbrugeren ikke vildledes, 
og på grundlag af klare kriterier, der sikrer 
lige vilkår for erhvervslivet og gør det 
lettere for forbrugerne at forstå 
oplysningerne om en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed. 
Sådanne kriterier gælder ikke for 
oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. de

Begrundelse
De gældende bestemmelser for bestemte sektorer foreskriver allerede en 
oprindelsesmærkning. Vildledning af forbrugerne bør undgås.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30)  I nogle tilfælde ønsker
fødevarevirksomhedsledere måske at 
anføre, at en fødevare har oprindelse i Det 
Europæiske Fællesskab, for at henlede
forbrugernes opmærksomhed på deres 
produkts kvaliteter og EU's 
produktionsstandarder. Sådanne angivelser 
bør ligeledes være i overensstemmelse med 
harmoniserede kriterier.

(30) Ønsker fødevarevirksomhedsledere at 
anføre, at en fødevare har oprindelse i Det 
Europæiske Fællesskab, for at henlede 
forbrugernes opmærksomhed på deres 
produkts kvaliteter og EU's 
produktionsstandarder, skal sådanne 
angivelser være i overensstemmelse med 
harmoniserede kriterier Det samme er 
tilfældet for angivelsen af medlemsstaten.

Or. de

Begrundelse

Såfremt der frivilligt anføres oplysninger om, at en vare har oprindelse i Den Europæiske 
Union og/eller en bestemt medlemsstat, er det af hensyn til forståelsen, retssikkerheden og 
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overensstemmelsen med det indre marked nødvendigt, at dette sker på en ensartet og 
standardiseret måde.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En fødevares næringsdeklaration 
omfatter oplysninger om forekomsten af 
energi og visse næringsstoffer i fødevarer. 
Obligatoriske næringsoplysninger skulle 
kunne fremme de foranstaltninger, der 
træffes med henblik på oplysning af 
offentligheden om ernæringsspørgsmål, og 
understøtte et kvalificeret valg af 
fødevarer.

(32) En fødevares næringsdeklaration 
omfatter oplysninger om forekomsten af 
energi og visse næringsstoffer og 
bestanddele i fødevarer. Obligatoriske 
næringsoplysninger skulle kunne fremme 
de foranstaltninger, der træffes med 
henblik på oplysning af offentligheden om 
ernæringsspørgsmål, og understøtte et 
kvalificeret valg af fødevarer.

Or. de

Begrundelse

Salt er f.eks. ikke noget næringsstof, men en bestanddel.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
næringsstofindholdet af især blandede
alkoholholdige drikkevarer.

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det ville
derfor være nyttigt, hvis producenterne 
giver oplysninger om energiindholdet i 
alkoholholdige drikkevarer.

Or. de

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer er ganske vist ikke omfattet af denne forordning, men 
alkoholholdige drikkevarer kan yde et væsentligt bidrag til optagelsen af energi. Frivillig 
information fra producenten om alkoholholdige drikkevarers energiindhold ville naturligvis 
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være forbrugervenlig.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Af hensyn til konsekvensen og 
sammenhængen i fællesskabslovgivningen 
bør frivillig angivelse af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger på fødevarers 
etiketter ske i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 
om ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

(35) Af hensyn til retssikkerheden og 
sammenhængen i fællesskabslovgivningen 
bør frivillig angivelse af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger på fødevarers 
etiketter ske i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006
om ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig entydigt om de berørte aktørers retssikkerhed.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at undgå unødvendige byrder for 
erhvervslivet bør visse kategorier af 
fødevarer, der er uforarbejdede, eller hvor 
ernæringsoplysninger ikke er afgørende for 
forbrugernes valg, undtages fra kravet om 
obligatorisk næringsdeklaration, 
medmindre sådanne oplysninger kræves i 
henhold til anden fællesskabslovgivning.

(36) For at undgå unødvendige byrder for 
fødevareproducenter og handel bør visse 
kategorier af fødevarer, der er 
uforarbejdede, eller hvor 
ernæringsoplysninger ikke er afgørende for 
forbrugernes købsbeslutning, eller hvis 
emballage er for lille til at kunne 
indeholde den obligatoriske mærkning, 
undtages fra kravet om obligatorisk 
næringsdeklaration, medmindre sådanne 
oplysninger kræves i henhold til anden 
fællesskabslovgivning.

Or. de
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Begrundelse

Det må ikke ske, at fødevareemballage for fremtiden skal gøres større udelukkende af hensyn 
til omfattende mærkningsbestemmelser. Det ville medføre mere emballageaffald og eventuelt 
større portioner eller "fupemballage".

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at 
oplysningerne i det primære synsfelt eller 
"foran på pakken" er nyttige, når de skal 
beslutte, hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor 
findes i etikettens primære synsfelt.

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, bør informationen være let 
forståelig for gennemsnitsforbrugeren. 
Det forekommer derfor fornuftigt, at 
oplysningerne anføres i et og samme 
synsfelt for at sikre, at forbrugerne nemt 
kan se de væsentlige næringsoplysninger, 
når de køber fødevarer.

Or. de

Begrundelse

Det ville føre for vidt at skulle evaluere samtlige EU-borgeres kundskaber. Henvisninger til 
forskning, der åbenbart ikke kan præciseres nærmere, bør udgå. Der findes under alle 
omstændigheder ingen undersøgelse af konsumadfærden inden for indkøb af fødevarer, der 
omfatter alle medlemsstater (se også betragtning 38). Endvidere er det næppe muligt generelt 
at definere et primært synsfelt på grund af de mangeartede former for fødevareemballage, 
lige så lidt som man ved visse emballageformer entydigt kan skelne mellem for- og bagside.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke 
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår og 
anvender de alternative måder at udtrykke 
oplysningerne på. Det bør derfor tillades, 
at der udformes forskellige ordninger, og 
at der fortsat forskes i forbrugernes 
forståelse af oplysningerne i forskellige 
medlemsstater, så harmoniserede 
ordninger kan indføres, hvis det er 
relevant.

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
valg. Der foreligger dog ikke 
videnskabelig dokumentation fra hele 
Fællesskabet om, hvordan 
gennemsnitforbrugeren forstår og anvender 
de alternative måder at udtrykke 
oplysningerne på. Af hensyn til en 
sammenligning af produkter i forskellige 
pakninger bør næringsdeklarationen 
derfor fortsat obligatorisk udtrykkes pr. 
100 g/100ml, og yderligere 
portionsoplysninger bør tillades, hvis det 
er relevant. Såfremt fødevaren er 
færdigpakket som en enkelt portion, bør 
næringsdeklarationen obligatorisk 
udtrykkes pr. portion. For at undgå 
vildledende portionsoplysninger bør 
portionsstørrelserne standardiseres på 
EU-plan efter en høringsprocedure.

Or. de

Begrundelse
Hvis mængden af energi og næringsstoffer angives pr. 100 g eller pr. 100 ml, får forbrugerne 
mulighed for direkte at sammenligne produkter. Derfor bør disse oplysninger principielt også 
være obligatoriske, når det gælder portionsemballager. Den yderligere angivelse af mængden 
af energi og næringsstoffer pr. portion bør naturligvis navnlig være mulig for 
portionsemballager. For at gøre det lettere for forbrugerne at orientere sig, bør 
portionsoplysninger være obligatoriske i forbindelse med færdigpakkede enkeltportioner.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) En deklaration i det primære synsfelt 
om mængderne af næringselementer og 
sammenlignelige indikatorer i en let 
genkendelig form med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

udgår

Or. de

Begrundelse

Allerede dækket af betragtning 37.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed 
for at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren.

(41) Også i forbindelse med ikke-
færdigpakkede fødevarer og udbuddet i 
storkøkkener er oplysninger om potentielt 
allergifremkaldende stoffer vigtige for 
allergikere. Sådanne oplysninger bør 
derfor altid kunne gives til forbrugeren.
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Or. de

Begrundelse

Nationale særbestemmelser i medlemsstaterne ville være til skade for det indre marked og 
ville føre denne forordning ad absurdum.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Bestemmelserne om 
fødevareinformation bør kunne tilpasses 
hurtigt skiftende sociale, økonomiske og 
teknologiske forhold.

udgår

Or. de

Begrundelse

Allerede dækket af betragtning 16.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at sikre, at mere detaljerede krav 
til fødevareinformation udformes og 
fastsættes ved en dialektisk proces og med 
udgangspunkt i bedste praksis bør der 
være fleksible mekanismer på 
fællesskabsplan og på nationalt plan, der 
bygger på en åben og gennemsigtig 
offentlig høringsproces og vedvarende 
samspil mellem en bred vifte af 
repræsentative aktører. Sådanne 
mekanismer kan udmønte sig i 
udformning af nationale ikke-bindende 
ordninger på grundlag af grundig 
forbrugerforskning og bred høring af 
aktørerne. Der bør være mekanismer, der 

(45) Der bør være mulighed for i 
overensstemmelse med denne forordning 
at anvende industri- og handelsbaserede 
præsentationsmåder for 
næringsdeklarationer.
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gør, at forbrugerne er i stand til at 
identificere fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med den nationale 
ordning, f.eks. med et 
identifikationsnummer eller et symbol.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 41. Nationale mærkningskrav ville – også selv om de ikke 
udtrykkeligt er obligatoriske – lægge pres på fødevareproducenter, der afsætter deres 
produkter i forskellige medlemsstater, om at tilpasse sig, og ville dermed i lige så høj grad 
være i modstrid med det indre marked som obligatoriske, nationale særregler. Industri- og 
handelsbaserede præsentationsmåder for fødevareinformation har derimod ikke denne 
negative virkning. Endvidere kan sådanne ordninger hurtigt ændres internt eller opgives, 
såfremt forbrugerne ikke forstår eller accepterer dem.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at sikre en vis ensartethed i 
resultaterne i de forskellige medlemsstater 
er det nødvendigt at fremme løbende
udveksling af bedste praksis og erfaringer 
mellem medlemsstaterne indbyrdes og 
med Kommissionen og at fremme 
aktørernes deltagelse i denne udveksling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til betragtning 41 og 42.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(49a) De produkter, der produceres af den 
traditionelle fødevareproduktionssektor, 
og ferske varer fra fødevaredetailsektoren, 
der produceres direkte på salgsstedet, kan 
naturligvis også indeholde stoffer, der 
forårsager allergier eller intolerans hos 
følsomme personer. Da det imidlertid 
netop er ikke-færdigpakkede produkter, 
der sælges i direkte kontakt med kunden, 
bør den relevante information f.eks. 
tilvejebringes gennem dialog på 
salgstidspunktet eller ved hjælp af et klart 
synligt skilt i salgsområdet eller ved at 
lade oplysningsmateriale ligge fremme.

Or. de

Begrundelse

En omfattende allergimærkning af alle produkter er næsten umulig i forbindelse med ikke-
færdigpakkede varer og ville navnlig medføre betydelige ulemper på konkurrenceområdet og 
yderligere omkostninger for små og mellemstore virksomheder. Desuden kan 
krydskontaminering ikke udelukkes i virksomheder med en begrænset bearbejdningsflade. 

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
forbrugerne i relation til 
fødevareinformation, idet der tages 
hensyn til forskellene i forbrugernes 
opfattelse og deres informationsbehov, 
samtidig med at det sikres, at det indre 
marked fungerer gnidningsfrit.

udgår

Or. de

Begrundelse

I artikel 1, stk. 2, fastsættes et mål, men ingen klare regler. Af hensyn til udformningen bør
den derfor udgå af forordningens forskriftsmæssige tekst. 
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen fastlægger generelle 
principper, krav og ansvarsfordeling 
vedrørende fødevareinformation, navnlig 
mærkning af fødevarer. Den foreskriver 
midler til at sikre forbrugernes ret til 
information og procedurer for 
fødevareinformation, idet der tages 
hensyn til behovet for, at der er 
tilstrækkelig fleksibilitet til at reagere over 
for den fremtidige udvikling og nye 
oplysningskrav.

udgår

Or. de

Begrundelse

I artikel 1, stk. 2, fastsættes et mål, men ingen klare regler. Af hensyn til udformningen bør 
den derfor udgå af forordningens forskriftsmæssige tekst.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 
fødevarevirksomheders aktiviteter
vedrører fødevareinformation til 
forbrugerne.

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, der vedrører 
fødevareinformation til de endelige 
forbrugere.

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener. 

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
færdigpakkede fødevarer, der er bestemt 
til levering til den endelige forbruger, og 
fødevarer bestemt til levering til 
storkøkkener.

Den finder ikke anvendelse på fødevarer, 
der færdigpakkes direkte på salgsstedet 
inden levering til den endelige forbruger.
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Catering, der tilbydes af 
transportselskaber, omfattes kun af denne 
forordning, hvis de tilbydes på ruter 
mellem to punkter på Fællesskabets 
territorium.

Or. de

Begrundelse

Opstramning og sproglig forbedring af teksten. Netop inden for fødevarehandlen forsynes 
produkter, der fremstilles på salgsstedet med henblik på direkte levering, med en emballage. 
Af hensyn til forbrugervenligheden (hurtigt indkøb, bedre håndtering) pakkes produkter i 
portioner (pålæg) eller forsynes med folie (sandwichs). Sådanne produkter, der emballeres 
kort tid før salget, bør principielt være undtaget fra denne forordnings anvendelsesområde, 
da de på ingen måde kan sidestilles med industrielt færdigpakkede produkter. I forbindelse 
med ruter fra eller til lande uden for EU kan det ske, at transportselskaberne ikke kan finde 
leverandører, som opfylder kravene til fødevareinformation. Hvis selskaber, der betjener 
sådanne ruter, skulle omfattes af forordningen, kunne dette forringe konkurrenceevnen for 
selskaber, der er etableret i EU, da de alene ville blive tvunget til at overholde forordningen. 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andre mærkningsbestemmelser 
er fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer.

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andre mærkningsbestemmelser 
er fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer. Inden den [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] forelægger 
Kommissionen en liste over alle 
mærkningsbestemmelser i specifikke 
fællesskabsbestemmelser for specifikke 
fødevarer, og denne liste gøres tilgængelig 
på internettet.

Or. de

Begrundelse

På grund af de mange specifikke bestemmelser forekommer en sådan liste nødvendig af 
hensyn til klarheden og retssikkerheden for aktører inden for fødevarekæden.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "fødevareinformation": oplysninger om 
en fødevare, som den endelige forbruger 
får via en etiket eller andet ledsagende 
materiale eller på anden vis, herunder 
moderne teknologiske redskaber eller 
mundtlig kommunikation. Definitionen 
omfatter ikke kommerciel kommunikation 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked,

a) "fødevareinformation": oplysninger om 
en fødevare, som den endelige forbruger 
får via en etiket eller andet ledsagende 
materiale eller på anden vis, herunder 
moderne teknologier eller mundtlig 
kommunikation. Definitionen omfatter 
ikke kommerciel kommunikation som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked,

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig ikke om tekniske redskaber, men teknologier.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)  "fødevareinformationslovgivning":  
fællesskabsforskrifterne om 
fødevareinformation, navnlig mærkning, 
herunder generelle bestemmelser, der 
gælder for alle fødevarer eller nærmere 
bestemte fødevarer, og bestemmelser, der 
udelukkende gælder for nærmere 
bestemte fødevarer,

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse kan undværes. Betydningen af "fødevareinformationslovgivning" fremgår 
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klart af de pågældende bestemmelsers kontekst. Derfor bør artikel 2, stk. 2, litra b), udgå.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "obligatorisk fødevareinformation": de 
oplysninger, den endelige forbruger skal 
have i medfør af fællesskabslovgivning 
eller national lovgivning,

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse kan undværes. Definitionen angiver blot, at obligatorisk information er 
den information, som lovgivningen foreskriver (pleonasme). Derfor bør artikel 2, stk. 2, litra
c), udgå.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "storkøkkener": alle foretagender 
(herunder et køretøj eller en fast opstillet 
eller mobil stand eller bod), f.eks. 
restauranter, kantiner, skoler og hospitaler, 
hvor der som led i virksomheden tilberedes 
fødevarer, der er bestemt til levering til den 
endelige forbruger, og som uden 
yderligere tilberedning er spiseklare,

d) "storkøkkener": alle foretagender 
(herunder automater, et køretøj eller en 
fast opstillet eller mobil stand eller bod), 
f.eks. restauranter, kantiner, skoler,
hospitaler eller catering, hvor der som led i 
virksomheden tilberedes fødevarer, der er 
bestemt til direkte konsum hos den 
endelige forbruger,

Or. de

Begrundelse

Præcisering og nødvendigt supplement: Også cateringvirksomheder er storkøkkener.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og
som består af en fødevare samt den
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 
indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres,

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare i en emballage, 
uanset om emballagen omslutter fødevaren 
helt eller delvis, men dog på en sådan 
måde, at indholdet ikke kan ændres, uden 
at emballagen åbnes eller ændres,

Or. de

Begrundelse

Forenkling

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer":
fødevarer, der udbydes til den endelige 
forbruger uden at være færdigpakkede, og 
som slet ikke eller først pakkes på 
tidspunktet for salget til den endelige 
forbruger, samt fødevarer og ferske varer, 
der færdigpakkes på salgsstedet 
umiddelbart før salget,

Or. de

Begrundelse

I butikkerne udbydes der også færdigpakkede fødevarer og som oftest i nærheden af kasser 
bemandet med salgspersonale for at undgå lange ventetider for forbrugerne ved kassen. I 
forbindelse med fødevarer, der pakkes i overensstemmelse med forbrugernes individuelle 
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ønsker, er det i praksis umuligt at angive de samme oplysninger, som dem, der er 
obligatoriske for færdigpakkede fødevarer, idet vareudbuddet varierer, varerne produceres 
manuelt, og udvalget af udbudte varer varierer fra dag til dag.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og enhver bestanddel af 
en sammensat ingrediens, der anvendes 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, og som stadig forefindes i 
færdigvaren, eventuelt i ændret form;
restkoncentrationer betragtes ikke som 
ingredienser,

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og de enkelte 
ingredienser af en sammensat ingrediens, 
der anvendes ved fremstilling eller 
tilberedning af en fødevare, og som er 
indeholdt i færdigvaren, eventuelt i ændret 
form,

Or. de

Begrundelse

En ændring af definitionen på ingrediens ville have uønskede virkninger på 
fællesskabslovgivning, hvori der henvises til definitionen på ingrediens (f.eks. forordning (EF) 
nr. 1829/2003). Begrebet restkoncentrationer bør udelades af denne definition for at bringe 
den i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle krav i 
fødevarelovgivningen. Det fastsættes i definitionen i artikel 2 i denne forordning, at fødevarer 
ikke omfatter "restkoncentrationer og forurenende stoffer".

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "mærkning": angivelser, oplysninger, 
fabriks- eller varemærker, billeder eller 
symboler, som vedrører en fødevare, og 
som er anført på emballager, dokumenter, 
skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver 
art, der ledsager eller henviser til denne 
fødevare,

j) "mærkning": angivelser, oplysninger, 
fabriks- eller varemærker, billeder eller 
symboler, som vedrører en fødevare, og 
som er anført på emballager, dokumenter, 
skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver 
art, der ledsager eller henviser til denne 
fødevare,
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Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst, da ordet "mærkning" ikke indgår i definitionen.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "synsfelt": alle en emballages 
overflader, der kan læses fra én synsvinkel, 
så forbrugerne hurtigt og let har adgang til 
og kan læse mærkningsoplysningerne, 
uden at de behøver at vende emballagen,

k) "synsfelt": "synsfelt": alle en emballages 
overflader, der kan læses fra én synsvinkel, 
så forbrugerne hurtigt og let har adgang til 
og kan læse mærkningsoplysningerne,

Or. de

Begrundelse

Sproglig forbedring.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) "læsbarhed": skrift, tryk, prægning, 
mærkning, gravering, stempling osv., der 
sætter en normalsynet forbruger i stand til 
at registrere tekst, som f.eks. mærkning og 
deklaration af fødevarer, uden optiske 
hjælpemidler; læsbarheden afhænger af 
skriftstørrelsen, font, skrifttykkelse, 
afstanden mellem ord, bogstaver og linjer, 
forholdet mellem bogstavernes bredde og 
højde samt kontrasten mellem skrift og 
baggrund,

Or. de
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Begrundelse

Denne definition er nødvendig, da skriftstørrelsen alene ikke er nogen garanti for tekstens 
læsbarhed.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "betegnelse ifølge forskrifterne": en 
fødevares betegnelse som foreskrevet i de 
fællesskabsbestemmelser, der gælder for 
den, eller, i mangel af sådanne 
fællesskabsbestemmelser, den betegnelse, 
der er foreskrevet i de ved lov eller 
administrativt fastsatte bestemmelser, der 
gælder i den medlemsstat, hvor fødevaren 
sælges til den endelige forbruger eller til 
storkøkkener

udgår

Or. de

Begrundelse

Den hidtidige terminologi "den betegnelse, der har vundet hævd" i henhold til direktiv 
2000/13/EF bevares.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "sædvanlig betegnelse": en betegnelse, 
som forbrugerne i den medlemsstat, hvor 
fødevaren sælges, accepterer som dens 
betegnelse, uden at der er behov for 
yderligere forklaring

m) "hævdvunden betegnelse": en 
betegnelse, som forbrugerne i den 
medlemsstat, hvor fødevaren sælges, 
opfatter som dens betegnelse, uden at der 
er behov for yderligere forklaring,

Or. de
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Begrundelse

Den hidtidige terminologi "den betegnelse, der har vundet hævd" i henhold til direktiv 
2000/13/EF bevares (jf. Artikel 5, litra a). Det drejer sig ikke om at acceptere, men om at 
opfatte noget.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "primær(e) ingrediens(er)": de 
betydelige og/eller karakteriserende 
ingredienser i en fødevare

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forsøg på at udvidebestemmelserne om oprindelsesmærkning afvises. Derfor 
er det ikke nødvendigt med definitioner på primære, betydelige eller karakteristiske 
ingredienser, der hidtil ikke har eksisteret inden for fødevarelovgivningen. Da vi løbende har 
argumenteret for forenkling, modsætter vi os, at der hele tiden opfindes nye termer og 
begreber uden mening.

Disse kriterier er upraktiske.  De er ikke i overensstemmelse med QUID-definitionerne, 
hvilket er forvirrende.  Et niveau på 50 % har ikke den samme praktiske betydning for alle 
fødevarer.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "betydelig(e) ingrediens(er)": en 
ingrediens i en fødevare, der udgør mere 
end 50 % af fødevaren,

udgår

Or. de
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Begrundelse

Kommissionens forsøg på at udvidebestemmelserne om oprindelsesmærkning afvises. Derfor 
er det ikke nødvendigt med definitioner på primære, betydelige eller karakteristiske 
ingredienser, der hidtil ikke har eksisteret inden for fødevarelovgivningen. Da vi løbende har 
argumenteret for forenkling, modsætter vi os, at der hele tiden opfindes nye termer og 
begreber uden mening.

Disse kriterier er upraktiske.  De er ikke i overensstemmelse med QUID-definitionerne, 
hvilket er forvirrende.  Et niveau på 50 % har ikke den samme praktiske betydning for alle 
fødevarer.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "karakteriserende ingrediens(er)": en 
ingrediens i en fødevare, som forbrugeren 
sædvanligvis forbinder med fødevarens 
betegnelse, og for hvilken der i de fleste 
tilfælde kræves en mængdeangivelse,

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forsøg på at udvidebestemmelserne om oprindelsesmærkning afvises. Derfor 
er det ikke nødvendigt med definitioner på primære, betydelige eller karakteristiske 
ingredienser, der hidtil ikke har eksisteret inden for fødevarelovgivningen. Da vi løbende har 
argumenteret for forenkling, modsætter vi os, at der hele tiden opfindes nye termer og 
begreber uden mening.

Disse kriterier er upraktiske.  De er ikke i overensstemmelse med QUID-definitionerne, 
hvilket er forvirrende.  Et niveau på 50 % har ikke den samme praktiske betydning for alle 
fødevarer.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r) "væsentlige krav": krav, der afgør r) "væsentlige krav": krav, der afgør 
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niveauet for forbrugerbeskyttelse og 
fødevareinformation vedrørende et givet 
emne, og som er fastsat i en 
fællesskabsretsakt, der muliggør 
udformning af nationale ordninger, jf. 
artikel 44,

niveauet for forbrugerbeskyttelse og 
fødevareinformation vedrørende et givet 
emne, og som er fastsat i en 
fællesskabsretsakt,

Or. de

Begrundelse

Artikel 44 udgår.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed": den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold,

"datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed": den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber under de rette eller på 
emballagen anførte specielle
opbevaringsforhold,

Or. de

Begrundelse

Mange fødevarer kræver specielle opbevaringsforhold, f.eks. nedkøling, som skal anføres på 
emballagen.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "sidste anvendelsesdato for en 
fødevare": den dato, til og med hvilken en 
fødevare skal anvendes. Efter denne dato 
må fødevaren ikke længere som sådan 
sælges til forbrugerne,
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Or. de

Begrundelse

I bilag 3 sondrer Kommissionen klart mellem datoen for mindste holdbarhed og datoen for 
sidste anvendelse. Der er derfor også brug for en definition på sidste anvendelsesdato.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra s b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sb) "Fremstillingsdato": den dato, hvor 
produktet fremstilles, pakkes og eventuelt 
dybfryses,

Or. de

Begrundelse

Denne definition er nødvendig på grund af artikel 25.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "bedste praksis": standarder, 
ordninger, initiativer eller andre 
aktiviteter, som de kompetente 
myndigheder har givet deres tilslutning 
til, og som erfaringer og forskning har 
vist er de mest effektive for flertallet af 
forbrugerne, og som betragtes som 
eksempler til efterfølgelse for andre. 

udgår

Or. de

Begrundelse

Udgår af hensyn til overensstemmelse med udeladelsen af kapitel VI og VII.



PR\795512DA.doc 39/125 PE430.616v01-00

DA

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevareinformation har til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og interesser ved at 
give de endelige forbrugere grundlag for at 
træffe kvalificerede valg og anvende 
fødevarer på sikker vis, navnlig ud fra 
sundhedsmæssige, økonomiske, 
miljømæssige, sociale og etiske 
betragtninger.

Fødevareinformation har til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelse af sundhed,
gennemskuelighed og sammenlignelighed 
af produkter i forbrugernes interesse og 
danner grundlag for at træffe kvalificerede 
valg og anvende fødevarer på sikker vis.

Or. de

Begrundelse

Nødvendig uddybning af teksten med begreberne gennemskuelighed og sammenlignelighed. 
De aspekter, der udgår, kunne medføre, at fødevaremærkningen tager overhånd, hvilket 
skaber forvirring hos forbrugerne og er i modstrid med direktivets målsætninger. 

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fødevaremærkningen skal være let 
genkendelig, læsbar og forståelig for 
gennemsnitsforbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Mærkningen ville være meningsløs, hvis den ikke er let genkendelig, læsbar og forståelig.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fødevareinformationslovgivningen har 
til formål at opnå fri bevægelighed i 
Fællesskabet for fødevarer, der er lovligt 
produceret og markedsført, idet der, når 
det er relevant, tages hensyn til behovet 
for at beskytte producenternes legitime 
interesser og for at fremme produktionen 
af kvalitetsprodukter.

(2) Fødevareinformationslovgivningen har 
til formål at opnå fri bevægelighed i 
Fællesskabet for fødevarer, der er lovligt 
produceret og markedsført.

Or. de

Begrundelse
Anden del af sætningen er en bestemmelse uden noget forskriftsmæssigt indhold. Dette led bør 
udgå af forordningens tekst af tekniske og juridiske årsager, og hvis det skal medtages 
overhovedet, bør det indgå som en betragtning. Det er uklart, hvornår og hvordan der skal 
tages hensyn til producenternes interesser, og kvaliteten af "kvalitetsprodukter" skal fremmes.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Når der kræves obligatorisk 
fødevareinformation i henhold til
fødevareinformationslovgivningen, 
omfatter det oplysninger, der bl.a. tilhører 
en af følgende kategorier:

(1) Når der kræves obligatorisk 
fødevareinformation i henhold til 
lovgivningen, omfatter det oplysninger, der 
bl.a. tilhører en af følgende kategorier:

Or. de

Begrundelse

Hermed undgås overlapning.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) betydning for sundheden, herunder 
risici og konsekvenser i forbindelse med 
skadelig og farlig indtagelse af en 
fødevare.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er ikke forordningens umiddelbare formål at beskytte forbrugernes sundhed ved hjælp af 
f.eks. advarsler, men at give forbrugerne mulighed for at træffe et kvalificeret valg ved hjælp 
af oplysninger om næringsværdien, hvilket medfører en afbalanceret ernæring og dermed på 
lang sigt en bedre sundhedstilstand hos forbrugerne.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysninger om ernæringsegenskaber, så 
forbrugerne, herunder forbrugere med 
særlige kostbehov, kan træffe kvalificerede
valg.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til et udbredt behov hos de fleste 
forbrugere for bestemte oplysninger, som 

2. Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til et udbredt behov hos det 
overvejende flertal af forbrugerne for 
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de tillægger stor værdi, eller til almindeligt
anerkendte fordele for forbrugerne, så de 
kan træffe kvalificerede valg.

bestemte oplysninger, som de tillægger stor 
værdi, eller til videnskabeligt 
dokumenterede fordele for forbrugerne, så 
de kan træffe kvalificerede valg.

Or. de

Begrundelse

Præcisering og understregning af nødvendigheden af at udnytte videnskabelige resultater i 
forbindelse med lovgivningen om fødevareinformation.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevareinformation må ikke være af en 
sådan art, at den på afgørende vis
vildleder, især:

1. Fødevareinformation må ikke være af en 
sådan art, at den vildleder, især:

Or. de

Begrundelse

Enhver vildledning, uanset hvor afgørende den er, er en vildledning.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til fødevarens beskaffenhed 
og især dens art, identitet, egenskaber, 
sammensætning, mængde, holdbarhed, 
oprindelsesland eller herkomststed, 
fremstillings- eller frembringelsesmåde

a) med hensyn til fødevarens beskaffenhed 
og især dens art, identitet, egenskaber, 
sammensætning, mængde, holdbarhed, 
oprindelsessted eller herkomststed, 
fremstillings- eller frembringelsesmåde

Or. de
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Begrundelse

Den gældende artikel 2, stk. 1, litra a), punkt i), i direktiv 2000/13/EF indeholder en klar og 
praktisk bestemmelse om oprindelsesmærkning. Industrien er vant til denne bestemmelse og 
anvendelsen af den, som ikke giver anledning til problemer. På Codexplan skelnes der heller 
ikke længere mellem oprindelsesland og herkomststed. Denne tilgang bør fastholdes i EU-
lovgivningen som fastsat i direktiv 2000/13/EF.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ved at indeholde billeder, som 
vildleder forbrugerne med hensyn til 
fødevarens herkomst

Or. de

Begrundelse

Billeder og grafiske fremstillinger må ikke bruges til bevidst at vildlede forbrugerne med 
hensyn til et produkts egentlige oprindelse.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) ved over for forbrugeren gennem 
betegnelsen eller billeder at foregive et 
bestemt produkt eller en bestemt 
bestanddel, selv om det i virkeligheden 
drejer sig om en imiteret fødevare eller 
erstatning for en bestanddel, der normalt 
anvendes til et produkt. I sådanne tilfælde 
skal produktet på emballagens forside 
kendetegnes med tilføjelsen "imitation" 
eller "fremstillet med (betegnelse for 
erstatningen) i stedet for (betegnelse for 
den bestanddel, der erstattes)"

Or. de
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Begrundelse

Der markedsføres flere og flere fødevareimitationer, som f.eks. "ost" fremstillet af plantefedt. 
Endvidere kan det konstateres, at bestanddele, der normalt anvendes til et produkts 
fremstilling, delvis erstattes af billigere erstatningsstoffer (f.eks. erstattes mælk af plantefedt i 
is). Det bemærker forbrugeren som regel ikke. Af hensyn til gennemskueligheden bør der 
derfor indføres en passende mærkning.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved at give indtryk af, at den 
pågældende fødevare har særlige 
egenskaber, når alle lignende fødevarer har 
samme egenskaber.

c) ved at give indtryk af, at den 
pågældende fødevare har særlige 
egenskaber, når alle lignende fødevarer har 
samme egenskaber, eller ved specielt at 
fremhæve den manglende forekomst af 
specifikke bestanddele og/eller 
næringsstoffer, som principielt ikke 
forekommer i lignende fødevarer.

Or. de

Begrundelse

En særlig form for vildledning er fremhævelsen af en selvfølgelig egenskab ved en fødevare 
som en speciel egenskab, f.eks. når frugtgummi, der principielt er fedtfri, mærkes som 
"fedtfri".

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved udtrykkeligt at reklamere med en 
mærkbar reduktion af sukker- og/eller 
fedtindholdet, hvis ikke samtidig 
energiindholdet (kilojoule eller 
kilokalorier) er reduceret tilsvarende.

Or. de
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Begrundelse

Gennemsnitsforbrugeren går ud fra, at en fødevare, hvor der på pakningen reklameres med 
en mærkbar reduktion af sukker- eller fedtindholdet, også har et tilsvarende reduceret 
energiindhold. Det er imidlertid ikke altid tilfældet, fordi sukker eller fedt er blevet erstattet 
med andre bestanddele. Derfor må sådanne former for produktmærkning betragtes som en 
vildledning af forbrugerne.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) ved at anføre betegnelsen "diæt", når 
den pågældende fødevare ikke overholder 
fællesskabslovgivningen for fødevarer 
bestemt til særlig ernæring.

Or. de

Begrundelse

Mange fødevarer, der bærer betegnelsen "diæt", giver indtryk af at have et betydeligt 
reduceret sukker- og fedtindhold og dermed et betydeligt reduceret energiindhold, selv om 
sidstnævnte ofte ikke er tilfældet. Derfor bør mærkning med "diæt" udelukkende være 
forbeholdt de fødevarer, der er bestemt til særlig ernæring.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevareinformation skal være 
korrekt, klar og letforståelig for 
forbrugeren.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilføjet som artikel 3, stk. 1, litra a).
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forbuddet i stk. 3 gælder ligeledes: 4. Stk. 1 og 3 gælder ligeledes:

Or. de

Begrundelse

Selvfølgelig bør stk. 1 gælde for reklame og fødevarers præsentationsmåde.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ledere af fødevarevirksomheder sikrer, at 
de krav i 
fødevareinformationslovgivningen, der er 
relevante for deres aktiviteter, er opfyldt i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, og kontrollerer, at de pågældende 
krav overholdes, jf. dog stk. 3 og 4.

Ledere af fødevarevirksomheder sikrer, at 
de krav i 
fødevareinformationslovgivningen, der er 
relevante for deres aktiviteter, er opfyldt i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, jf. dog stk. 3 og 4.

Or. de

Begrundelse

Denne kontrol er en del af den beskrevne kontrol, som ledere af fødevarevirksomheder skal 
gennemføre, og det er derfor ikke nødvendigt at nævne den udtrykkeligt.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 

udgår
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ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig 
med hensyn til sundhed.

Or. de

Begrundelse

Strafbare forhold er ikke genstand for denne forordning.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, skal - inden for 
deres respektive aktivitetsområder - udvise 
fornøden omhu for at sikre, at den 
krævede fødevareinformation er angivet 
ifølge reglerne, især ved ikke at levere 
fødevarer, som de på grundlag af de 
oplysninger, de har i deres egenskab af 
fagfolk, ved eller burde have vidst ikke 
opfylder disse krav.

Såfremt ledere af fødevarevirksomheder, 
der har ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, får kendskab til, at
en fødevare ikke er i overensstemmelse 
med denne forordnings bestemmelser, 
tager de straks den pågældende fødevare 
ud af handlen.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at afgrænse ansvarsområderne entydigt bør bestemmelsen affattes på en mere 
entydig måde. Målet er, at en handelsvirksomhed ikke skal drages til ansvar for forhold, der 
ligger uden for dets ansvarsområde eller indflydelse. Domstolens dom i sagen "Lidl-Italia" 
påpeger fødevaredetailhandlernes manglende retssikkerhed under den gældende lovgivning.
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

5. 5. Ledere af fødevarevirksomheder 
sikrer i den virksomhed, som er under 
deres ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren til videresalg eller 
videreforarbejdning, således at der kan 
gives obligatorisk fødevareinformation, jf. 
artikel 9, stk. 1, litra a), b), c), f) og g), til 
den endelige forbruger.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f) og 
h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f), g) 
og h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Or. de

Begrundelse

Særlige oplysninger om opbevaring og anvendelse af en fødevare (artikel 9, stk. 1, litra g)) 
skal også anføres på en fødevares yderste emballage. 
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over obligatoriske angivelser (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fødevarens betegnelse, a) hævdvunden betegnelse,

Or. de

Begrundelse

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 2, litra m).

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ingredienser, der er opført i bilag II, og 
som forårsager allergier eller intolerans, 
samt stoffer afledt heraf,

c) de ingredienser, der er opført i bilag II, 
og som forårsager allergier eller intolerans, 
samt stoffer afledt heraf,

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mængden af visse ingredienser eller 
kategorier af ingredienser,

d) mængden af visse ingredienser eller 
kategorier af ingredienser i 
overensstemmelse med bilag VI,

Or. de

Begrundelse

Tilføjelse af en korrekt krydshenvisning.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremstillingsdatoen, når der er tale om 
dybfrostprodukter,

Or. de

Begrundelse

Denne oplysning er hensigtsmæssig for at give forbrugeren mulighed for at se, hvorvidt der er 
tale om dybfrostprodukter, der er opbevaret for længe (skandalen om gammelt kød).

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) særlige opbevarings- og 
anvendelsesforskrifter,

g) særlige opbevarings- og/eller
anvendelsesforskrifter,

Or. de
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) brugsanvisning i de tilfælde, hvor den 
pågældende fødevare ikke vil kunne 
anvendes på rette måde uden en 
brugsanvisning,

Or. de

Begrundelse

Flytning af artikel 9, stk. 1, litra j), til dette sted af hensyn til overskuelighed og logik.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) navn eller firmanavn og adresse på 
fabrikanten eller 
emballeringsvirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret inden for 
Fællesskabet,

h) navn eller firmanavn og adresse på 
fabrikanten, der er etableret inden for 
Fællesskabet, eller 
emballeringsvirksomheden eller 
importøren,

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med produkter, der importeres fra tredjelande, er det relevant at angive 
importøren.

Ændringsforslag87

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. de

Begrundelse
(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) brugsanvisning i de tilfælde, hvor den 
pågældende fødevare ikke vil kunne 
anvendes på rette måde uden en 
brugsanvisning,

udgår

Or. de

Begrundelse

Flyttet. Af hensyn til overskuelighed og logik hører dette litra til umiddelbart efter artikel 9, 
stk. 1, litra g).

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal.
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gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Listen over obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. 
Udtryksformerne for angivelse af disse oplysninger bør derfor ikke ændres efter 
udvalgsproceduren, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser. 

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ændre listen i stk. 1 
over obligatoriske oplysninger. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Listen i stk. 1 indeholder meget væsentlige bestemmelser og bør derfor ikke være omfattet af 
forskriftsproceduren. 

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser fra kravet om obligatoriske udgår
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oplysninger
For specifikke typer eller kategorier af 
fødevarer kan Kommissionen i 
ekstraordinære tilfælde fastsætte 
undtagelser fra kravene i artikel 9, stk. 1, 
litra b) og f), forudsat at sådanne 
undtagelser ikke indebærer, at den 
endelige forbruger og storkøkkener ikke 
får fyldestgørende oplysninger. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Kravet om obligatoriske oplysninger bør gælde for alle fødevarer, og Kommissionen bør ikke 
tillade nogen undtagelser, medmindre andet er fastsat i særlig lovgivning om specifikke 
fødevarer eller i denne forordning. 

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For færdigpakkede fødevarers 
vedkommende skal obligatorisk 
fødevareinformation angives på 
emballagen eller på en vedhæftet etiket.

2. For færdigpakkede fødevarers 
vedkommende skal obligatorisk 
fødevareinformation angives på 
emballagen.

Or. de

Begrundelse

Med den ordlyd, der foreslås slettet, kunne teksten føre til "indlægssedler" for fødevarer. 
Dette bør undgås.
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Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommissionen kan fastsætte, at visse 
obligatoriske oplysninger gøres 
tilgængelige på andre måder end på 
emballagen eller etiketten, forudsat at de 
generelle principper og krav i kapitel II 
overholdes. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Angivelsen af obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. 
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, må ikke ændre den måde, som disse oplysninger gives på.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41
anvendelse.

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 17, 
stk. 3, afsnit 1a, anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning.
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

(1) Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en
tydelig læsbarhed.

Efter en høringsprocedure udarbejder 
Kommissionen sammen med 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper bindende regler for 
læsbarheden af forbrugerinformationer 
på fødevarer. Disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt med en fast skriftstørrelse på 3 mm for alle obligatoriske 
oplysninger for at sikre en tydelig læsbarhed. Desuden er en minimumsskriftstørrelse på 
3 mm heller praktisk mulig, da der især på flersprogede emballager ikke er tilstrækkelig plads 
til alle obligatoriske oplysninger med denne størrelse. Forøges skriftstørrelsen for de 
obligatoriske oplysninger til 3 mm, medfører det, at emballagen skal være større, hvilket 
strider imod målet om mindre emballageaffald, da det vil forårsage større mængder.



PR\795512DA.doc 57/125 PE430.616v01-00

DA

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) For fødevarer, der er bestemt til 
særlig ernæring, som defineret i direktiv 
89/398/EØF, og for hvilke 
fællesskabslovgivningen foreskriver en 
obligatorisk mærkning, som er mere 
omfattende end oplysningerne i henhold 
til artikel 9, stk. 1, skal skriftstørrelsen 
opfylde kravene om læsbarhed for 
forbrugerne samt kravene om 
supplerende oplysninger om den særlige 
bestemmelse for disse varer.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig af praktiske årsager som følge af de forskellige 
lovgivningsmæssige bestemmelser om mærkningen af denne type produkter.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage nærmere 
bestemmelser om udformningen af 
obligatoriske oplysninger og om, at 
kravene i stk. 2 også skal gælde for de 
supplerende obligatoriske oplysninger om 
specifikke kategorier eller typer af 
fødevarer som omhandlet i artikel 10 og 
38. Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3,

udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette stk. ville give Kommissionen for vidtrækkende beføjelser, for der er i dette tilfælde på 
ingen måde tale om "ikke-væsentlige bestemmelser".

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2.

udgår

Or. de

Begrundelse

Også på emballager eller beholdere, hvis største yderflade har et flademål på under 10 cm², 
skal mærkningen være læsbar, for ellers er der ingen mening med den. Kun spørgsmålet om, 
hvilke oplysninger der skal være obligatoriske på små produktemballager, er vigtigt i denne 
forbindelse. Dette spørgsmål afklares andetsteds.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og, hvis det er 
relevant, ikke kan slettes. Den må under 
ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket eller opdelt ved andre påskrifter 
eller billeder eller andre materialer.

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og, hvis det er 
relevant, ikke kan slettes. Den må under 
ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket eller opdelt ved andre påskrifter 
eller billeder, andre materialer eller selve 
fødevareemballagen, f.eks. et 
klæbemærkat.

Or. de
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Begrundelse

Nødvendig tilføjelse. Spørgsmålet om, hvilke oplysninger der kunne aflede opmærksomheden, 
kunne give anledning til forskellige fortolkninger og ville derfor true fødevareforhandlernes 
retssikkerhed.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og j), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

Or. de

Begrundelse

Alkoholindholdet i alkoholholdige drikkevarer udgør en yderst vigtig oplysning, som 
forbrugerne skal have allerede før produkternes levering i forbindelse med fjern- og 
onlinesalg. Derimod er der kun brug for brugsanvisninger, når fødevarerne skal konsumeres, 
og disse kan derfor blive givet på leveringstidspunktet.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et sprog, der er let forståeligt
for forbrugerne i de medlemsstater, hvor 
en fødevare markedsføres, jf. dog artikel 9, 
stk. 2.

1. Obligatorisk fødevareinformation 
udformes sprogligt på en måde, der er 
forståelig for gennemsnitsforbrugeren i 
den medlemsstat, hvor en fødevare 
markedsføres, jf. dog artikel 9, stk. 2.

Or. de
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Begrundelse

Den sproglige udformning omfatter både det officielle sprog og formuleringen.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Er overflødig som følge af ændringen af stk.1.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer, der sælges i et toldfrit område, 
kan markedsføres i en engelsk version 
alene. 

Or. de

Begrundelse

I de toldfrie områder henvender man sig ved salg hovedsageligt til internationale rejsende og 
ikke til forbrugere på det nationale marked.  Derfor bør der for disse fødevarer være 
mulighed for, at oplysningerne kun stilles til rådighed på det internationale 
kommunikationssprog engelsk.
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Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 17 - Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udeladelse af visse obligatoriske 
oplysninger

Undtagelser fra kravet om at anføre 
visse obligatoriske oplysninger

Or. de

Begrundelse

Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk næringsdeklaration forkastes. Regulære glasflasker beregnet til genbrug 
bliver normalt solgt som individuelle portioner (f.eks. 200 ml eller 250 ml). Der er meget 
begrænset plads til mærkningsoplysninger på disse flasker. Den aktuelle mængde af 
oplysninger bør derfor fastholdes, dvs. varebetegnelse, nettoindhold, allergener og dato for 
mindste holdbarhed (se artikel 13, stk. 4, i direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet)).
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Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

En fødevares energiindhold er en væsentlig oplysning og kan være udslaggivende for en 
informeret købsbeslutning. 

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Undtagelserne om emballagestørrelse i Kommissionens forslag er urealistiske.
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Ændringsforslag 108

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Også i virksomheder i fødevaredetailsektoren og den traditionelle fødevareproduktionssektor, 
herunder storkøkkener eller landbrug med dørsalg, fremstilles der produkter til direkte 
levering til forbrugerne. I den forbindelse findes der ikke nogen standardiserede processer, 
og tilsætningsstoffer og ingredienser ændrer sig dagligt. Det bør heller ikke glemmes, at 
netop den traditionelle fødevareproduktion er en garant for, at de regionale specialiteter 
bevares, står for kreativitet og innovation og dermed sikrer et mangfoldigt udbud. Det er 
derfor vigtigt, at de omhandlede producenter undtages fra mærkningskravet.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) En fødevares betegnelse er dens 
betegnelse ifølge forskrifterne. Hvis en 
sådan betegnelse ikke findes, er fødevarens 
betegnelse dens sædvanlige betegnelse, 
eller, hvis der ikke findes en sædvanlig 
betegnelse eller den sædvanlige betegnelse 
ikke anvendes, anføres en beskrivende 
betegnelse for fødevaren.

1. En fødevares betegnelse er dens 
betegnelse, der er fastsat i lovgivningen.
Hvis en sådan betegnelse ikke findes, er 
fødevarens betegnelse den hævdvundne 
betegnelse, eller, hvis der ikke findes en 
hævdvunden betegnelse eller den 
hævdvundne sædvanlige betegnelse ikke 
anvendes, anføres en beskrivende 
betegnelse for fødevaren.

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning til den terminologi, der hidtil er anvendt i direktiv 2000/13/EF 
(mærkningsdirektivet).
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Ændringsforslag 110

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt et produkt indeholder 
nanomateriale, skal dette fremgå entydigt 
af ingredienslisten, ved at udtrykket 
”nano” er tilføjet.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse skal sikre gennemsigtighed og valgfrihed for forbrugerne.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udeladelse af ingredienslisten Generelle undtagelser fra kravet om 
angivelse af ingredienslisten

Or. de

Begrundelse

Sproglig forbedring af forståelseshensyn.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-

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

479/2008 og (EF) nr. 1601/1991, frugtøl, 
øl og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 
2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og andre alkoholholdige 
drikkevarer. Efter [fem år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af artikel 19 med hensyn til 
nævnte produkter, og den kan lade 
rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Or. de

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer bør generelt ikke henhøre under denne forordning; for disse 
drikkevarer skal der gælde særlige bestemmelser. I denne forbindelse bør visse principielle 
spørgsmål først afklares, eftersom det eksempelvis ville være yderst betænkeligt med en 
referencestørrelse for oplysninger om næringsværdi på 100 ml for spiritus, og mange 
næringsstoffer, der er indeholdt i fødevarer, forekommer ikke i alkoholholdige drikkevarer. 

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift og indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udeladelse af fødevarebestanddele i 
ingredienslisten

Følgende skal ikke betragtes som 
fødevareingredienser:

Angivelse i ingredienslisten kan udelades 
for følgende fødevarebestanddele:

Or. de
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Begrundelse

Ændring af overskriften for at gøre teksten klarere. Der foreslås en systemændring i artikel 
21 uden nogen forståelig grund til at gøre det: Mens de anførte stoffer og produkter tidligere, 
ved en retlig fiktion, var udelukkede fra begrebet "ingredienser", skal de tilsyneladende i 
fremtiden kun fritages fra kravet om at skulle angives i ingredienslisten. Den eksisterende 
tilgang bør fastholdes. En ændring ville få alvorlige følger for en lang række 
fællesskabsbestemmelser, som henviser til begrebet "fødevareingrediens" (herunder 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og den fremtidige forordning om enzymer jf. undtagelser i 
artikel 2, stk. 4).

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stoffer, der anvendes i nødvendige doser 
som opløsnings- eller bæremiddel for 
næringsstoffer, fødevaretilsætningsstoffer 
eller aromagivende bestanddele,

c) stoffer, der anvendes i nødvendige doser 
som opløsnings- eller bæremiddel for 
næringsstoffer, fødevaretilsætningsstoffer, 
enzymer eller aromagivende bestanddele,

Or. de

Begrundelse

Listen over stoffer fuldstændiggøres.

Ændringsforslag 115

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser indgår i fødevarens 
betegnelse eller sædvanligvis af 
forbrugeren forbindes med den betegnelse, 
eller

a) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser indgår i fødevarens 
varebetegnelse eller sædvanligvis af 
forbrugeren forbindes med den 
varebetegnelse, eller

Or. de

Begrundelse

Den hidtidige terminologi i mærkningsdirektivet 2000/13/EF bevares.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre stk. 1 ved at 
tilføje andre tilfælde. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette stk. ville give Kommissionen for vidtrækkende beføjelser, for der er i dette tilfælde på 
ingen måde tale om "ikke-væsentlige bestemmelser".

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) En fødevares nettomængde angives, 
idet der alt efter omstændighederne 
anvendes liter, centiliter, milliliter, 
kilogram eller gram:

1. En fødevares nettoindhold angives, idet 
der alt efter omstændighederne anvendes 
liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram:

a) i rumfangsenheder for flydende varer, a) i rumfangsenheder for flydende varer jf. 
Rådets direktiv 85/339/EØF af 27. juni 
1985 om emballager til flydende 
levnedsmidler,

b) i vægtenheder for andre varer. b) i vægtenheder for andre varer.

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning til den terminologi, der hidtil er anvendt i direktiv 2000/13/EF 
(mærkningsdirektivet).

Stk. 1 bør være mere specifikt, da der for visse fødevarer (bl.a. ketchup, saucer, mayonnaise, 
konsumis og krydderier) i praksis er manglende retlig afklaring af skillelinjen mellem "fast" 
og "flydende".

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dato for mindste holdbarhed og sidste 
anvendelsesdato

Dato for mindste holdbarhed, sidste 
anvendelsesdato og fremstillingsdato

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af tilføjelsen af fremstillingsdatoen i artikel 25, stk. 2.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Datoen anføres i overensstemmelse 
med bilag IX.

2. Datoen skal være nem at finde og må 
ikke være skjult. Den anføres som følger:

A. DATO FOR MINDSTE 
HOLDBARHED:
a) Datoen skal følge efter udtrykket:
"mindst holdbar til …", når datoen 
angiver dagen,
"mindst holdbar til og med …" i andre 
tilfælde.
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
– enten selve datoen,
– eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Disse oplysninger suppleres om 
nødvendigt med en anførelse af de 
opbevaringsforskrifter, som skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.
c) Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge.
Dog er det for fødevarer:
– med en holdbarhed på under 3 måneder
tilstrækkeligt at angive dag og måned,
– med en holdbarhed på over 3 måneder, 
men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt 
at angive måned og år,
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– med en holdbarhed på over 18 måneder 
tilstrækkeligt at angive året.
d) Datoen for mindste holdbarhed skal 
angives på de enkelte færdigpakkede 
portioner. 
e) Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for:
– frisk frugt og friske grøntsager, 
herunder kartofler, som ikke er skrællet, 
snittet eller behandlet på lignende måde;
denne undtagelse finder ikke anvendelse 
på spirende frø og lignende produkter 
såsom skud af bælgfrugter,
– vine, hedvine, mousserende vine, 
aromatiserede vine og lignende produkter, 
der er fremstillet af andre frugter end 
druer, samt drikkevarer, der henhører 
under KN-kode 22060091, 22060093 og 
22060099, og som er fremstillet af druer 
eller druemost,
– drikkevarer med et alkoholindhold på 
10 volumenprocent eller derover,
– ikke-alkoholholdige læskedrikke, 
frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 volumenprocent i individuelle 
beholdere på mere end 5 liter, som skal 
leveres til storkøkkener,
– bageri- og konditorvarer, der på grund 
af deres beskaffenhed normalt fortæres 
inden 24 timer efter fremstillingen,
– eddike,
– kogesalt,
– sukker i fast form,
– konfekturevarer, der næsten 
udelukkende består af aromatiserende 
og/eller farvede sukkerarter,
– tyggegummi og lignende 
tyggeprodukter.
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B. SIDSTE ANVENDELSESDATO:
a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"sidste anvendelsesdato".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
– enten selve datoen,
– eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Efter disse oplysninger skal følge en 
beskrivelse af de opbevaringsbetingelser, 
der skal overholdes.
c) Datoen skal omfatte en angivelse i 
ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
nævnte rækkefølge.
d) De nærmere enkeltheder vedrørende 
angivelsen af datoen for mindste 
holdbarhed, jf. dette stykkes punkt A, 
litra c), kan fastsættes efter 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2.
C. FREMSTILLINGSDATO:
a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"fremstillet den ...".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
– enten selve datoen,
– eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
c) Datoen skal omfatte en angivelse i 
ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
nævnte rækkefølge.

Or. de

Begrundelse

Af klarhedshensyn indføjes bilag IX i den lovgivningsmæssige tekst og suppleres med 
begrebet fremstillingsdato analogt med artikel 2, stk. 2, litra ab) (nyt). Undtagelsen, ifølge 
hvilken der ikke kræves nogen anførelse af datoen for mindste holdbarhed for konsumis i 
individuelle portioner, er slettet. 
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Da enkeltportioner kan fjernes fra pakken eller partiet, som de er blevet solgt i, er det vigtigt, 
at hver af de løse portioner er forsynet med datoen for mindste holdbarhed.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Brugsanvisningen for en fødevare bør 
være udformet på en sådan måde, at 
fødevaren kan anvendes på hensigtsmæssig 
måde. Hvor det er relevant, bør der være 
forskrifter for køle- og 
opbevaringsforhold samt 
anvendelsesperioden efter åbning af 
emballagen. 

Or. de

Begrundelse

Køle- og opbevaringsforhold kan have indvirkninger på en fødevares holdbarhed og bør 
derfor fremgå. 

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Afsnit 3 – Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Næringsdeklaration (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

Vedrører kun den tyske version.

Ændringsforslag 124

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) energiværdi, a) energiindhold,

Or. de

Begrundelse

Man må gå ud fra, at den foreslåede betegnelse ”energiindhold” er nemmest at forstå for 
gennemsnitsforbrugeren.

Ændringsforslag 125

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

WHO har fastslået, at protein, kulhydrater, sukker, fedt, mættede fedtsyrer og natrium (salt) 
er de vigtigste næringsstoffer for folkesundheden i hele verden. Da salt (natriumchlorid) ikke 
er den eneste kilde til natrium, men også tilsætningsstoffer som f.eks. natriumglutaminat og 
natriumcarbonat kan indeholde betydelige mængder natrium, bør mærkningen med 
næringsværdier ske på den foreslåede måde.

Ændringsforslag 126

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, vinprodukter som defineret i 
Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 og 
nr. 1601/1991, frugtøl, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og 
andre alkoholholdige drikkevarer.  
Kommissionen udarbejder efter [fem år 
efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer bør generelt ikke henhøre under denne forordning; for disse 
drikkevarer skal der gælde særlige bestemmelser. I denne forbindelse bør visse principielle 
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spørgsmål først afklares, eftersom det eksempelvis ville være yderst betænkeligt med en 
referencestørrelse for oplysninger om næringsværdi på 100 ml for spiritus, og mange 
næringsstoffer, der er indeholdt i fødevarer, forekommer ikke i alkoholholdige drikkevarer. 

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Næringsdeklarationen kan indeholde 
yderligere oplysninger om et eller flere af 
følgende elementer eller elementgrupper:

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

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst). Kolesterol skal tilføjes. Protein blev medtaget i artikel 29, 
stk. 1, litra b). 
(Vedrører ikke den danske tekst).
Listen over de næringsstoffer, der yderligere frivilligt kan anføres i næringsdeklarationen, 
bør være i overensstemmelse med andre fællesskabsbestemmelser (bl.a. forordning (EF) nr. 
1925/2006 vedrørende tilsætningsstoffer). Det er begrundelsen for at supplere stk. 2 
tilsvarende. 
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Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Listerne i stk. 1 og 2 kan ændres af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

De nævnte lister indeholder væsentlige bestemmelser.
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Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
kan vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
vedtages af Kommissionen og indsættes i 
bilag XII. Sådanne foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Det er for at sikre, at indholdet af vitaminer og mineraler beregnes i henhold til ensartede 
omregningsfaktorer.

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De deklarerede værdier skal være 
gennemsnitsværdier behørigt fastsat på et 
af følgende grundlag, alt efter tilfældet:

4. De deklarerede værdier skal være 
gennemsnitsværdier på datoen for mindste 
holdbarhed under hensyntagen til 
passende tolerancer og skal være behørigt 
fastsat på et af følgende grundlag, alt efter 
tilfældet:

a) producentens analyse af fødevaren eller a) producentens analyse af fødevaren eller

b) en beregning udført på basis af kendte 
eller faktiske gennemsnitsværdier 
vedrørende de anvendte ingredienser eller

b) en beregning udført på basis af kendte 
eller faktiske gennemsnitsværdier 
vedrørende de anvendte ingredienser eller

c) en beregning på basis af sædvanligvis c) en beregning på basis af sædvanligvis 
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fastlagte og accepterede data. fastlagte og accepterede data.

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

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

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør det i den juridiske tekst konkretiseres nærmere, at 
gennemsnitsværdierne skal beregnes på grundlag af værdierne på datoen for mindste 
holdbarhed. Både naturlige og tilsatte vitaminer og mineraler undergår en naturlig 
nedbrydningsproces og kan variere i mængde. Således kan der ske en naturlig nedbrydning af 
f.eks. c-vitamin i et betydeligt omfang i løbet af et produkts holdbarhedsperiode (afhængigt af 
opbevaringsforhold, sollys osv.). Derudover forekommer der naturlige udsving i mængderne 
af næringsstoffer i et produkt afhængigt af høst og art. Af denne årsag bør der hurtigst muligt 
på EU-plan fastsættes afrundingsregler og tolerancer for mærkning af mængden af 
næringsstoffer.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mængden af energi og næringsstoffer eller 
disses bestanddele, jf. artikel 29, stk. 1 og 
2, angives ved anvendelse af de 
måleenheder, der er anført i bilag XIII, del 
A.

1. Mængden af energi og næringsstoffer 
eller disses bestanddele, jf. artikel 29, stk. 1 
og 2, angives ved anvendelse af de 
måleenheder, der er anført i bilag XIII.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af, at del A til C i bilag XIII sammenfattes jf. 
ændringsforslag 203. 
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Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Hvis mængden af energi og næringsstoffer angives pr. 100 g eller pr. 100 ml, får forbrugerne 
mulighed for direkte at sammenligne produkter. Derfor bør disse oplysninger principielt også 
være obligatoriske, når det gælder portionsemballager. Den yderligere mærkning med 
mængden af energi og næringsstoffer pr. portion bør naturligvis navnlig være mulig for 
portionsemballager. For at gøre det lettere for forbrugerne at orientere sig, bør 
portionsoplysninger være obligatoriske i forbindelse med færdigpakkede enkeltportioner. I 
pakninger med flere portioner er det nyttigt at anføre antallet af portioner i pakningen med 
henblik på at kunne angive energioplysninger pr. portion.

 Definitionen af portionsstørrelse tjener til at give forbrugerne et fast punkt at gå efter. 
Forbrugerne kan således lettere danne sig et indtryk af en portion bestående af otte enheder 
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eller otte stykker (kiks) eller en halv kop (f.eks. nødder) end de tilsvarende mængder udtrykt i 
gram. Portionsstørrelsen bør desuden rette sig efter forbrugernes faktiske 
gennemsnitsforbrug for at undgå vildledende oplysninger. (F.eks. har en mængde på 25 g, der 
ofte anvendes som portionsstørrelse, vist sig at være en urealistisk referencestørrelse).

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I en eventuel frivillig ekstra 
næringsdeklaration udtrykkes indholdet i 
tabelform som en procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml og jf. 
artikel 31, stk. 2, pr. portion. Hvis 
indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes altid angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde regler for en eventuel frivillig næringsdeklaration for at 
have en vis standardisering i sådanne tilfælde og undgå en vildledning af forbrugerne, der 
ellers ville kunne forekomme. 

Ændringsforslag 135

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt der foretages deklaration i 
henhold til artikel 31, stk. 3, skal følgende 
tilføjes i umiddelbar nærhed af den 
omhandlede tabel:  „Gennemsnitligt 
dagligt behov for en voksen midaldrende 
kvinde. Det individuelle behov kan afvige 
herfra.“
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Or. de

Begrundelse

Referencemængderne i bilag XI udgør det daglige behov for en midaldrende kvinde med et 
gennemsnitligt fysisk aktivitetsniveau. Dette bør anføres for at undgå eventuel forkert 
ernæring af andre befolkningsgrupper.

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. deBegrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af, at del A til C i bilag XIII sammenfattes jf. 
ændringsforslag 203. 

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 32 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32
Angivelse pr. portion

(1) Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner 
i pakningen er angivet.
(2) Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis

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

Or. de

Begrundelse

Er overflødig som følge af sammenfatningen i artikel 31, stk. 2.

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen derudover, 
dvs. som gentagelse, og eventuelt et andet 
sted på emballagen anvendes andre 
udtryksformer, f.eks. grafiske 
fremstillinger eller symboler, forudsat at 
de opfylder følgende krav:

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

a) Sådanne udtryksformer må ikke 
vildlede forbrugeren eller bortlede dennes 
opmærksomhed fra den obligatoriske 
deklaration af næringsværdien.

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

b) Den frivillige ekstra 
næringsdeklaration er baseret på 
referenceindtagene i bilag XI, del B.

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

c) Der foreligger videnskabelig
dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå disse 
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udformet. udtryksformer.
(2) Sådanne supplerende udtryksformer, 
jf. stk. 1, skal være identificeret som led i 
en national ordning, jf. artikel 44.

Or. de

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Sammenhæng med andre ændringsforslag (se artikel 29, stk. 1, litra b); tabelformen gør 
oplysningerne mere overskuelige.

Ændringsforslag 140

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Energiindholdet er en af de vigtigste fødevareoplysninger. Denne bør derfor gentages på 
emballagens forside - på samme sted og i klart fremtrædende form for alle produkter -
således at forbrugerne kan få øje på denne værdi allerede ved første øjekast.

Ændringsforslag 141

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gaveemballage er undtaget fra kravet om 
gentagelse af energiindholdet på 
emballagens forside i artikel 34, stk. 1 a 
(nyt).

Or. de

Begrundelse

Den visuelle og æstetiske fremtræden af gaveemballage til chokolade eller praliner til festlige 
lejligheder såsom mors dag ville blive ødelagt, hvis den obligatoriske næringsdeklaration 
skulle anbringes på emballagens forside.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den frivillige udvidede 
næringsdeklaration vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, udformes, hvor stofferne forekommer, 
med den rækkefølge, der er anført i bilag 
XIII. Artikel 1 finder tilsvarende 
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anvendelse.
Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, gives 
oplysningerne i lineær form.

Or. de

Begrundelse

Præcisering og kohærens med stk. 1. Dette ændringsforslag er en følge af, at del A til C i 
bilag XIII sammenfattes jf. ændringsforslag 203. 

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 

udgår
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næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:
a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren.
b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå 
sådanne præsentationsmåder.

Or. de

Er medtaget i ændringsforslag 105.

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Efter høring af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper sikrer Kommissionen 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3, at kravene i stk. 5, litra 
a) og b), opfyldes.

Or. de

Begrundelse

Der er tale om væsentlige bestemmelser, og en eventuel ændring af disse kan ikke overlades 
til Kommissionen alene.

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Kapitel V - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frivillig fødevareinformation OPRINDELSESMÆRKNING AF 
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FØDEVARER

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af ændringen af overskriften til kapital V. 
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Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3, 5 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 3. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

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

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt for forbrugeren at kende produktets oprindelse. I nogle tilfælde vil det dog ikke 
altid være muligt at angive et bestemt oprindelsesland, da produktets ingredienser kan komme 
fra forskellige lande eller ændre sig fra dag til dag. I henhold til gældende bestemmelser om 
oprindelsesmærkning er angivelse af herkomst frivillig, medmindre undladelse heraf ville 
kunne vildlede forbrugeren på afgørende vis med hensyn til fødevarens egentlige oprindelse. 
Disse bestemmelser bør bibeholdes og ikke erstattes af nye formuleringer. 

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36
Præsentationsmåder

udgår

Frivillige oplysninger må ikke anføres, så 
det går ud over den plads, der er til 

.
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rådighed for de obligatoriske oplysninger.

Or. de

Begrundelse

EU's retningslinjer for læsbarhed vil løse problemet.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra a, b og c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttelse af folkesundheden, udgår
b) beskyttelse af forbrugerne,
c) bekæmpelse af svig,

Or. de

Begrundelse

Litra a)-c) sikres i tilstrækkeligt omfang i den foreliggende forordning.

Ændringsforslag 153

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. de
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Begrundelse

Da man må gå ud fra, at fødevarer i EU opfylder kravene i den klare fællesskabslovgivning, 
er der ikke behov for, at medlemsstaterne indfører bestemmelser om supplerende oplysninger, 
således som det foreslås i dette stk.

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40
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. de

Begrundelse

Den foreliggende forordning finder ikke anvendelse på alkoholholdige drikkevarer.

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41
Nationale foranstaltninger vedrørende 

ikke-færdigpakkede fødevarer

udgår

(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 
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øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsættes nærmere regler for angivelse af 
de i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
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), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.
(3) Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Or. de

Begrundelse

Nationale bestemmelser ville føre denne forordning ud i det absurde og forstyrre det indre 
marked.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der henvises til denne artikel, 
underretter en medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at vedtage ny lovgivning, på 
forhånd Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om de påtænkte 
foranstaltninger, samtidig med at den 
anfører, hvilke motiver der ligger til 
grund herfor.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se artikel 41, stk. 3.
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Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den pågældende medlemsstat kan først 
træffe de påtænkte foranstaltninger tre 
måneder efter den i stk. 1 omhandlede 
underretning, forudsat at den ikke har 
modtaget en negativ udtalelse fra 
Kommissionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se stk. 1.

Ændringsforslag 158

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.

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. 
2 og 4.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ændringerne til stk. 1 og 3.
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Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 43 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43
Nærmere bestemmelser

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.

udgår

Or. de

Begrundelse
Overflødigt.

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
KAPITEL VII
UDFORMNING AF NATIONALE ORDNINGER

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VII udgår
Artikel 44

Nationale ordninger
(1) 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:
a) artikel 33, stk. 2, for så vidt angår 
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supplerende udtryksformer i 
næringsdeklarationen,
b) artikel 34, stk. 5, for så vidt angår 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåde.
(2) Kommissionen kan beslutte, at der kan 
gennemføres nationale ordninger 
vedrørende andre bestemmelser i 
fødevareinformationslovgivningen end 
dem, der er anført i stk. 1, og fastsætte de 
relevante væsentlige krav. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.
(3) Nationale ordninger kan udformes af 
medlemsstaterne på eget initiativ eller på 
anmodning af aktører i overensstemmelse 
med de generelle principper og krav i 
denne forordnings kapitel II og III og:
a) som et resultat af solid 
forbrugerforskning og samt
b) efter omfattende høring af en bred vifte 
af aktører og udnyttelse af bedste praksis.
(4) Nationale ordninger skal omfatte 
relevante mekanismer med henblik på at 
forbrugerne kan identificere fødevarer, 
der er mærket i overensstemmelse med 
nationale ordninger, samt mekanismer til 
at overvåge, i hvor høj grad ordningen 
overholdes, og til at vurdere, hvilke 
virkninger ordningen har.
(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.
(6) Kommissionen fremmer og 
tilrettelægger udveksling af oplysninger 
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mellem medlemsstaterne indbyrdes og 
med Kommissionen om spørgsmål i 
forbindelse med vedtagelse og 
gennemførelse af de nationale ordninger.
Kommissionen tilskynder aktørerne til at 
deltage i udvekslingen via Den 
Rådgivende Gruppe for Fødevarekæden, 
Dyresundhed og Plantesundhed, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2004/613/EF af 6. august 2004 om 
oprettelse af en rådgivende gruppe for 
fødevarekæden, dyresundhed og 
plantesundhed.
(7) Kommissionen kan efter høring af 
medlemsstaterne vedtage retningslinjer 
for anvendelsen af denne artikel.

Artikel 45
Overensstemmelsesformodning

(1) Fødevareinformation, der gives i 
overensstemmelse med en national 
ordning, formodes at være i 
overensstemmelse med de væsentlige krav 
omhandlet i artikel 44, stk. 1 og 2. 
(2) Anvendelse af nationale ordninger må 
ikke medføre hindringer for varernes frie 
bevægelighed.

Artikel 46
Fællesskabsforanstaltninger

(1) Hvis en national ordning efter 
Kommissionens opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan Kommissionen efter at have 
orienteret komitéen omhandlet i artikel 
49, stk. 1, vedtage en beslutning, hvori 
den anmoder en medlemsstat om at 
ophæve eller ændre den nationale 
ordning.
(2) Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 
44, stk. 1 og 2. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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artikel 49, stk. 3.
Artikel 47

Gennemførelsesbestemmelser
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.

Or. de

Begrundelse

Nationale særordninger ville kun tilsyneladende være ikke-bindende; de facto ville man være 
tvunget til at overholde disse særordninger, hvilket ikke ville være i overensstemmelse med 
det indre marked.

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 48 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48
Tekniske tilpasninger

Uden at bestemmelserne i artikel 10, stk. 
2, og artikel 22, stk. 2, om ændringer af 
bilag II og III derved tilsidesættes, kan 
bilagene ændres af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne artikel er overflødig, da dens indhold allerede er reguleret i forskellige andre artikler.
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Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 4 i forordning (EF) nr. 
1924/2006 udgår.

Or. de

Begrundelse

"Ernæringsprofil" er et politisk begreb, der savner et fast videnskabeligt grundlag. Der er 
heller ikke tale om information, men snarere om indoktrinering. Da den foreliggende 
forordning om fødevareinformation fører til en omfattende og for gennemsnitsforbrugeren 
forståelig, let læselig og dermed reel forbrugerinformation om fødevarer, er artikel 4 i 
forordning (EF) nr. 1924/2006 overflødig og bør slettes.

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 50 
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 7, stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Deklarationspligten og de nærmere 
bestemmelser herfor i henhold til [kapitel 
IV, afdeling 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. …]* finder 
tilsvarende anvendelse i forbindelse med 
en ernærings- og/eller
sundhedsanprisning, undtagen ved 
generiske reklamer.

"Deklarationspligten og de nærmere 
bestemmelser herfor i henhold til [kapitel 
IV, afdeling 3, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. …]* finder 
tilsvarende anvendelse i forbindelse med 
en sundhedsanprisning, undtagen ved 
generiske reklamer.

Desuden skal mængden af det eller de 
stoffer, som ernærings- eller
sundhedsanprisningen vedrører, og som 
ikke fremgår af næringsdeklarationen, 
angives i samme synsfelt som 
næringsdeklarationen og angives i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 32 
i [forordning (EF) nr. …].

Desuden skal mængden af det eller de 
stoffer, som sundhedsanprisningen 
vedrører, og som ikke fremgår af 
næringsdeklarationen, angives i samme 
synsfelt som næringsdeklarationen og 
angives i overensstemmelse med artikel 30, 
31 og 32 i [forordning (EF) nr. …].
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Or. de

Begrundelse
Tilpasning.

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 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 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 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Fødevarer, der bringes 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 ansatte skal formuleres mere bredt for at være 
effektive. Fødevarer, der bringes i omsætning inden forordningens ikrafttrædelse, bør fortsat 
kunne sælges, indtil lagrene er opbrugt.
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Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) energiværdi eller a) energiværdi

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer:

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

– Fedt, Fedt,

– Kulhydrat, – Protein,
– Kostfibre, - Kulhydrat,
– Protein, - Kostfibre,
– Salt, - Natrium fra 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. de

Begrundelse

Understregning af proteins betydning ved, at rækkefølgen i opregningen ændres, og 
understregning af natriums ernæringsfysiologiske betydning.
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Ændringsforslag 167

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 trans-
konfigurationen.

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

Or. de

Begrundelse

Undersøgelser har vist, at naturlige transfedtsyrer adskiller sig fra industrielt fremstillede 
transfedtsyrer, og at de selv ved øget forbrug ikke er sundhedsskadelige. 

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler.

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler, isomaltulose og D-tagatose.

Or. de

Begrundelse

Isomaltulose og D-tagatose er godkendte nye levnedsmidler, som er omfattet af 
kulhydratdefinitionen. Isomaltulose og D-tagatose bør ikke betragtes som "sukkerarter", 
eftersom de på grund af deres fysiologiske egenskaber er vidt forskellige fra traditionelle 
sukkerarter. F.eks. er de tandvenlige, de har ringe indvirkning på blodsukkerniveauet, og de 
har et begrænset kalorieindhold.
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Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25.

10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25 og for 
mælkeproteins vedkommende × 6,38.

Or. de

Begrundelse

Den internationale omregningsfaktor for mælkeprodukter, der udvindes af animalsk protein, 
er i henhold til Codex Alimentarius' standard 6,38. En omregningsfaktor på 6,38 anvendes i 
øjeblikket også på nationalt plan i EU.

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved "spiseligt bladguld" forstås en 
spiselig dekoration af fødevarer og 
drikkevarer bestående af bladguld på ca. 
0,000125 mm i flage- eller pulverform.

Or. de

Begrundelse

Bladguld anvendes traditionelt i regionale specialiteter som spiselig dekoration af spiser som 
praliner eller drikkevarer (f.eks. Danziger Goldwasser) og bør derfor defineres som led i 
mærkningen af levnedsmidler.
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Ændringsforslag 171

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.

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.

Or. de

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.

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Bilag II – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

INGREDIENSER, DER FORÅRSAGER
ALLERGIER ELLER INTOLERANS

INGREDIENSER, DER KAN 
FORÅRSAGE ALLERGIER ELLER 

INTOLERANS

Or. de

Begrundelse

Ingredienserne forårsager i princippet ikke allergier eller intolerans.

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kornprodukter, der anvendes til 
fremstilling af landbrugsdestillater eller 

d) kornprodukter, der anvendes til 
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landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

fremstilling af alkoholholdige destillater.

Or. de

Begrundelse

Ved alkoholdestillation fremkommer der ingen allergifremkaldende stoffer. Da alkoholiske 
destillater ikke kun anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, men også 
fødevarer, må det forhindres, at disse produkter forsynes med en vildledende mærkning om 
allergifremkaldende stoffer, der ikke findes i dem.

Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) valle, der anvendes til fremstilling af 
landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.,

a) valle, der anvendes til fremstilling af 
alkoholholdige destillater,

Or. de

Begrundelse

Se punkt 1, litra d).

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nødder, der anvendes til fremstilling af 
landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

a) nødder, der anvendes til fremstilling af 
alkoholholdige destillater.

Or. de
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Begrundelse

Se punkt 1, litra d). 

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Svovldioxid og sulfitter i 
koncentrationer på over 10 mg/kg eller 
10 mg/liter udtrykt som SO2.

12. Svovldioxid og sulfitter i 
koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 
mg/liter udtrykt som SO2 i det til konsum 
bestemte produkt.

Or. de

Begrundelse

Med ændringsforslaget præciseres det, at de fastsatte grænser kun er relevante for fødevarer, 
der er bestemt til konsum, for bestemmelsen drejer sig om allergier eller intolerans som følge 
af fødevareindtagelse. Grænseværdierne finder derfor ikke anvendelse på produkter i 
koncentreret form, som skal tilberedes før indtagelse.

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Bilag III – tabel – rubrik 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kødprodukter, hvor der ved slagtningen af dyret 
er anvendt særlige metoder

Kød eller kødprodukter 
af dyr, der ikke er 
blevet bedøvet inden 
slagtningen og dermed 
er blevet schächtet

"Kød af dyr, der er 
slagtet uden bedøvelse"

Or. de

Begrundelse
EU-lovgivningen giver mulighed for at slagte dyr uden forudgående bedøvelse for at 
imødekomme visse religiøse samfund. En del af dette kød sælges ikke til muslimer eller jøder, 
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men markedsføres på det brede marked, hvor det kan blive købt af forbrugere, der er 
uvidende om slagteforholdene, og som ikke ønsker at købe kød fra dyr, der ikke er blevet 
bedøvet. Samtidig efterspørger medlemmer af visse religionssamfund dog netop schächtet 
kød. Forbrugerne skal derfor oplyses om, at noget kød stammer fra dyr, der ikke er blevet 
bedøvet forud for slagtningen. Disse oplysninger vil give forbrugerne mulighed for at træffe et 
informeret valg, som er i overensstemmelse med deres etiske overvejelser.

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er tydeligt 
mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en advarsel om 
forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor brug af 
sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Bilag IV – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FØDEVARER, DER ER FRITAGET FOR 
KRAVET OM OBLIGATORISK 

NÆRINGSDEKLARATION

FØDEVARER, DER ER FRITAGET FOR 
KRAVET OM OBLIGATORISK 

MÆRKNING AF NÆRINGSVÆRDI

Or. de
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Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Bilag IV – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– uforarbejdede produkter, der kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser,

– frisk frugt og friske grønsager og
uforarbejdede produkter, der kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser,

r. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Bilag IV – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sukker og nye sukkerarter

Or. de

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Bilag IV – led 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- melarter

Or. de
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Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Bilag IV – led 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- farvende fødevarer

Or. de

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Bilag IV – led 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- spiseligt bladguld

Or. de

Ændringsforslag 185

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tyggegummiprodukter.

Or. de

Begrundelse

Tyggegummiprodukter indeholder ikke betydelige mængder af de næringsværdier, der er 
relevante for forordningen, og er ikke fremstillet med henblik på indtagelse. Desuden er deres 
bidrag til den daglige indtagelse af kalorier ubetydelig.
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Ændringsforslag 186

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 
100 cm2,

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag 187

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– ikke-færdigpakkede fødevarer, herunder
fødevarer tilberedt i storkøkkener og 
bestemt til direkte konsum,

Or. de

Begrundelse

Se tilsvarende artikel 17, stk. 3a (nyt) og artikel 22, stk. 1, litra ba) (nyt).

Ændringsforslag 188

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sæsonbestemte, figurformede 
konfekture-, sukker- og 
chokoladeprodukter,

Or. de
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Begrundelse

Chokoladepåskeharer, -julemænd osv. bør som traditionelle sæsonbestemte konfekturevarer 
ikke omfattes af kravet om næringsdeklaration.

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Bilag V – del B – 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, 
koncentreret, røget), i de tilfælde, hvor 
undladelse af denne oplysning ville kunne 
vildlede køberen. 

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, 
optøet, koncentreret, røget), i de tilfælde, 
hvor undladelse af denne oplysning ville 
kunne vildlede køberen. 

Or. de

Ændringsforslag 190

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt et produkt indeholder 
nanomateriale, skal dette fremgå entydigt 
af ingredienslisten, idet udtrykket ”nano” 
tilføjes.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse skal sikre gennemsigtighed og valgfrihed for forbrugerne.
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Ændringsforslag 191

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del Ca – Særlige krav vedrørende 
betegnelsen "pølsetarme"
I ingredienslisten anføres pølsetarm på 
følgende måde:
– "dyretarm", når tarmen stammer fra 
klovbærende dyrs tarmkanal, der 
anvendes til pølsefremstilling,
– "kunsttarm", i andre tilfælde.
Såfremt en kunsttarm ikke er spiselig, 
skal den mærkes som sådan.

Or. de

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – tabel – punkt 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a. Naturlige 
ekstrakter af 
frugt, grønsager 
og spiselige 
planter eller 
plantedele, der 
udvindes ved 
hjælp af 
mekanisk-
fysikalske 
processer og 
anvendes i 
koncentreret 
form til farvning 
af fødevarer.

"Farvende 
fødevare"

Or. de
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Begrundelse

Ved fremstillingen anvendes farvende levnedsmidler til farvning som ingrediens i andre 
levnedsmidler. Begrebsbetegnelsen indebærer, at det fremgår af ingredienslisten, at det 
pågældende levnedsmiddel anvendes til farvning. Da der i EU-lovgivningen ikke er fastsat 
nogen informationspligt for farvende levnedsmidler, er det hensigtsmæssigt at erstatte den 
specifikke betegnelse med angivelse af en kategori.

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Bilag VI - del B - tabel - punkt 17 - spalte 1 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af oksekød omfatter 
denne definition også kød, der fjernes 
mekanisk fra kødbærende knogler, og 
som ikke falder ind under definitionen af 
"maskinsepareret kød" i bilag I, punkt 
1.14, i forordning (EF) nr. 853/2004.

Or. de

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig af hensyn til det indre marked, da medlemsstaterne 
kategoriserer dette kød på forskellig måde. I f.eks. Irland, England, Belgien, Frankrig, 
Nederlandene, Danmark, Finland, Sverige og nogle af de nye medlemslande betegnes dette 
kød uden indskrænkninger som "kød", mens man i andre medlemslande, f.eks. Tyskland, 
henregner dette kød til kategorien "maskinsepareret kød". Dette skaber meget store 
konkurrencefordrejninger.

Ændringsforslag 194

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, 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

c) for hvilke der er fastsat undtagelser i 
andre lovbestemmelser.

Or. de

Begrundelse

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

Litra c) henviser til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2001/111/EF om sukker (undtagelse for 
produkter med en nettovægt på under 20 g). I stk. 3 skal det derfor præciseres, at den slags 
særlige bestemmelser fortsat er gældende.

Ændringsforslag 195

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 på tidspunktet for 
emballeringen ligeledes.

Or. de

Begrundelse

Nettovægten af en fødevare i fast form i en lage vil ændre sig i løbet af produktions- og 
afsætningsperioden som følge af normale vekselvirkninger mellem fødevaren i fast form og 
lagen. Hvor meget nettovægten ændrer sig, afhænger af en række forhold, f.eks.. tid, 
temperatur og transport- og oplagringsforhold. Derfor bør nettovægten angives på 
fremstillingstidspunktet, hvor fødevareproducenten er fuldt ud ansvarlig for produktet og kan 
angive nettovægten korrekt.



PE430.616v01-00 114/125 PR\795512DA.doc

DA

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IX Dette bilag udgår.

Or. de

Begrundelse

Bilaget er inkorporeret i den lovgivningsmæssige tekst under artikel 25.

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Bilag X

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag X Dette bilag udgår.

Or. de

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer henhører ikke under denne forordning.

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

REFERENCEINDTAG AF VITAMINER 
OG MINERALER (VOKSNE)

DAGLIGT REFERENCEINDTAG AF 
VITAMINER OG MINERALER 
(VOKSNE)

Or. de

Begrundelse

Redaktionel ændring.
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Ændringsforslag 199
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 45 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 som livsvigtigt næringsstof, der ligeledes bidrager til energitilførslen, bør 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 ff7orbrugerne forstår og eventuelt anvender.

Ændringsforslag 200
Forslag til forordning
Bilag XII - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— kulhydrat 
(undtagen 
polyoler)

4 kcal/g — 17 kJ/g kulhydrat 
(undtagen 
polyoler)

4 kcal/g
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— polyoler 2,4 kcal/g — 10 kJ/g polyoler 2,4 kcal/g

— protein 4 kcal/g — 17 kJ/g protein 4 kcal/g

— fedt 9 kcal/g — 37 kJ/g fedt 9 kcal/g

—
salatrimt

yper

6 kcal/g — 25 kJ/g salatrimtyper 6 kcal/g

— alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g

— organisk 
syre

3 kcal/g — 13 kJ/g organisk syre 3 kcal/g

Or. de

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Bilag XIII Kommissionens forslag

MÅLEHENHEDER OG UDFORMNING AF NÆRINGSDEKLARATION

DEL A - MÅLEENHEDER I NÆRINGSDEKLARATIONEN

De enheder, der skal benyttes i næringsdeklarationen, er følgende:

— energi kJ og kcal

— fedt

— kulhydrat

— kostfibre

— protein

— salt

gram (g)

— vitaminer og mineraler de enheder, der er 
anført i bilag XI, del 
A, punkt 1

— andre stoffer de enheder, der er 
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relevante for hver af 
de pågældende 
stoffer

DEL B - KULHYDRAT- OG FEDTBESTANDDELES RÆKKEFØLGE I NÆRINGSDEKLARATIONEN

1. Når polyoler og/eller stivelse deklareres, skal følgende rækkefølge anvendes:

kulhydrat g

heraf:

– sukkerarter g

– polyoler g

– stivelse g

2. Når mængden og/eller typen af fedtsyrer deklareres, skal følgende rækkefølge 
anvendes:

fedt g

heraf:

– mættede fedtsyrer g

– transfedtsyrer g

– enkeltumættede 
fedtsyrer

g

– flerumættede 
fedtsyrer

g
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DEL C - RÆKKEFØLGEN AF ENERGIVÆRDIER OG NÆRINGSSTOFFER I EN NÆRINGSDEKLARATION

Rækkefølgen af oplysninger om energiværdi og næringsstoffer er følgende:
energi kJ og kcal

fedt g

heraf

– mættede fedtsyrer g

– transfedtsyrer g

– enkeltumættede 
fedtsyrer

g

– flerumættede fedtsyrer g

– kulhydrat g

heraf

– sukkerarter g

– polyoler g

– stivelse g

kostfibre g

protein g

salt g

vitaminer og mineraler de enheder, der er 
anført i bilag XI, del 
A, punkt 1

Ændringsforslag

energi kcal

protein g

fedt g

heraf

– mættede fedtsyrer g
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– transfedtsyrer g

– flerumættede fedtsyrer g

kulhydrat g

heraf

– sukkerarter g

– polyoler g

– stivelse g

kostfibre g

natrium g

vitaminer og mineraler de enheder, der 
er anført i 
bilag XI, del 
A, punkt 1

andre stoffer de enheder, 
der er 
relevante for 
hvert af de 
pågældende 
stoffer

Or. de

Begrundelse

Sammenfatning af del A-C i bilag XIII.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Forbrugerne har krav på at vide, hvad der er indeholdt i deres fødevarer. Derfor er oplysninger 
om fødevarers sammensætning og næringsindhold uomgængelige, for først sådanne 
oplysninger gør det muligt for forbrugerne at træffe en bevidst og målrettet købsbeslutning. I 
EU-retten findes der ganske vist en lang række forordninger og direktiver om ingredienser og 
om mærkning af fødevarer, men hidtil er der ikke fastsat bestemmelser om en omfattende 
obligatorisk mærkning. Ud over det forhold, at de mange generelle og specifikke EU-
bestemmelser om fødevareinformation efterhånden er vanskelige at overskue og dermed 
snarere medfører juridisk usikkerhed, skaber yderligere nationale ordninger 
konkurrencefordrejninger og handelshindringer på EU's indre marked. Kun en ensartet 
mærkning af fødevarer på EU-plan kan fjerne disse mangler. 

2. Status over forslagets behandling

I slutningen af januar forelagde Kommissionen Parlamentet og Rådet et forslag om 
omarbejdning af EU-bestemmelserne om mærkning af fødevarer. I slutningen af august 2008 
udnævnte Parlamentet ordføreren. Hendes betænkning om Kommissionens forslag blev 
forelagt for og diskuteret i Parlamentets kompetente udvalg, Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI), i begyndelsen af december 2008. Efter udløbet 
af fristen for indgivelse af ændringsforslag beskæftigede udvalget sig igen med betænkningen 
i midten af februar 2009, navnlig med det forhold, at der nu forelå i alt 1.332 ændringsforslag. 
På grund af de mange ændringsforslag og i betragtning af det forestående valg til Europa-
Parlamentet besluttede udvalget den 16. marts 2009 at udsætte sagen til den nye valgperiode i 
overensstemmelse med artikel 185, stk. 5, i Parlamentets forretningsorden. Ordføreren fik 
dermed til opgave at forelægge et nyt udkast til betænkning, hvori der blev taget hensyn til så 
mange af ændringsforslagene som muligt. Dette er sket med nærværende udkast til 
betænkning. Der vil blive fastsat en ny frist for indgivelse af ændringsforslag til dette udkast.

3. Kommissionens forslag

Formålet med Kommissionens forslag om omarbejdning af EU-bestemmelserne om 
mærkning af fødevarer er at forbedre reglerne på området og således forenkle de eksisterende 
bestemmelser om mærkning af fødevarer, idet syv direktiver og en forordning erstattes og 
samles i én retsakt. Desuden skal forslaget begrænse bureaukrati, skabe større retssikkerhed 
for aktørerne i fødevaresektoren, øge den europæiske fødevareindustris konkurrenceevne, 
garantere fødevaresikkerheden og sikre en omfattende information af forbrugerne om 
fødevarer samt fremme en sund ernæring som element i EU's strategi mod overvægt. 
Forordningsforslaget indeholder følgende centrale forslag:
Obligatoriske oplysninger
Når det gælder mærkning af fødevarer, skal det i henhold til Kommissionens forslag være 
obligatorisk at angive en række nye oplysninger (artikel 9). Hertil hører bl.a. en udvidelse af 
mærkningen af allergifremkaldende stoffer på ikke-færdigpakkede fødevarer (artikel 22) og 
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en omfattende deklaration af næringsværdien. Ifølge Kommissionens forslag skal alle 
obligatoriske oplysninger anføres med en skriftstørrelse på mindst 3 mm. Der er fastsat 
undtagelser fra den obligatoriske mærkning for alkoholholdige drikkevarer, dvs. for vin, øl og 
spiritus.

Angivelse og præsentation af næringsværdi
Desuden foreslår Kommissionen en omfattende næringsdeklaration i det "primære synsfelt" 
på emballagen (artikel 29-34). De obligatoriske oplysninger om fødevarens energiindhold og 
om næringsstofferne fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukker og salt (artikel 29, stk. 1) 
skal anføres på emballagens forside i den angivne rækkefølge, udtrykt pr. 100 g eller 100 ml 
eller pr. portion. Supplerende oplysninger (artikel 29, stk. 2) kan anføres andetsteds på 
emballagen, men skal under alle omstændigheder angives i en særlig kasse med informationer 
om næringsværdien i tabelform (artikel 34, stk. 2). Alle oplysninger skal angives pr. 100 g 
eller 100 ml eller - når der er tale om portionsemballager - pr. portion og som procentvis andel 
af den anbefalede daglige mængde af det pågældende næringsstof (artikel 31).

Nationale mærkningsordninger
Kommissionens forslag giver medlemsstaterne omfattende nationale reguleringsmuligheder. I 
henhold til kapitel VI og VII skal medlemsstaterne i særlige tilfælde kunne vedtage 
bestemmelser om visse fødevarekategorier og udvikle nationale mærkningsordninger ud over 
den obligatoriske præsentationsform (artikel 44, stk. 3, og artikel 34, stk. 5). Når det gælder 
ikke-færdigpakkede fødevarer som f.eks. bageri- og charcuterivarer og fødevarer tilberedt af 
etablissementer som storkøkkener, restauranter osv., skal det desuden påhvile 
medlemsstaterne at fastsætte nationale ordninger for præsentationsmåden eller - med 
undtagelse af mærkning af allergifremkaldende stoffer - at se bort fra visse obligatoriske 
oplysninger (artikel 41). 

4. Ordførerens bemærkninger

Principielt hilser ordføreren Kommissionens forordningsforslag velkommen. Det er 
nødvendigt at indføre en ensartet mærkning af fødevarer på EU-plan: Dels sikrer en sådan 
ordning gennemskuelighed til gavn for forbrugerne og dels en bedre overskuelighed med 
hensyn til de gældende EU-bestemmelser på fødevareområdet og dermed større retssikkerhed 
for fødevarevirksomhederne, fordi en lang række af de allerede eksisterende ordninger skal 
samles i den nye forordning. En sådan ny og omfattende mærkningsforordning for fødevarer 
kan også hjælpe forbrugerne til at træffe en bevidst og målrettet købsbeslutning, således at de 
kan sammensætte deres kost ud fra individuelle behov og ønsker. 
Med hensyn til det indre marked er en harmonisering af mærkningen af fødevarer ligeledes 
særdeles relevant, for supplerende nationale ordninger og forskellige nationale fortolkninger 
af gældende EU-fødevarelovgivning har hidtil skabt handelshindringer og givet anledning til 
konkurrencemæssige problemer. En fjernelse af disse mangler kan mindske omkostningerne 
for producenter og forhandlere af fødevarer og dermed i sidste ende også for forbrugerne.

Udformningen af en fødevaremærkning på EU-plan efter retningslinjerne i 
forordningsforslaget vil efter ordførerens opfattelse dog hverken bidrage til at begrænse 
bureaukratiet og forenkle reglerne på området eller sikre forbrugerne bedre 
fødevareinformation. Kommissionen er på nogle punkter sprunget over, hvor gærdet er lavest. 
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Desuden har man fuldstændig glemt visse særlige former for afsætning eller udbud til salg af 
fødevarer som f.eks. gårdsalg, catering i forbindelse med personbefordring, duty-free-området 
og automatsektoren. Særlige produkter som spiseligt bladguld og farvende og innovative 
fødevarer er ladt ude af betragtning. Nogle af bestemmelserne i forslaget er urealistiske og 
ville bl.a. føre til betydelige merudgifter for fødevareproducenter og -forhandlere, således at 
man ville blive nødsaget til at hæve fødevarepriserne alene på grund af nye 
mærkningsbestemmelser. Disse mangler i Kommissionens forslag vil kunne medføre, at flere 
små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i fødevaresektoren må lukke! Når det gælder 
forbrugerne, må man formode, at den planlagte mangfoldighed af oplysninger og 
udformningen heraf snarere vil skabe større forvirring end større klarhed. Det forekommer
desuden helt uforståeligt, at man agter at give medlemsstaterne omfattende selvstændige 
reguleringsmuligheder. Dette ville afstedkomme en yderligere opsplitning af det indre marked 
på fødevareområdet og gøre det foreliggende forordningsforslag helt absurd. Kommissionen 
modsiger med sit forslag sin egen retningslinje i punkt 5 i begrundelsen, hvori det hedder: 
"Ved at anvende en forordning som reguleringsmiddel understøttes målsætningen om 
forenkling, fordi det sikrer, at alle aktører skal følge samme regler på samme tid." 

I øvrigt er det uforståeligt, at Kommissionens forslag forelægges netop nu, for så sent som i 
august 2008 iværksatte man den hidtil eneste videnskabelige undersøgelse i alle 
medlemsstater af, hvordan mærkningen af fødevarer påvirker forbrugernes købsbeslutninger. 
Denne undersøgelse, der er blevet støttet som led i det syvende forskningsrammeprogram, 
skulle egentlig danne grundlag for denne retsakt om fødevareinformation; der kan dog 
erfaringsmæssigt først forventes at foreligge konkrete resultater efter ca. tre år. På nuværende 
tidspunkt indeholder den nye mærkningslovgivning således i bedste fald de berørte aktørers 
formodninger og subjektive erfaringer, og derfor bygger Kommissionens forslag også kun på 
formodninger om forbrugernes ønsker og behov. Ingen kan vurdere, om der i den endelige 
forordning virkelig tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren i EU, eller om forordningen om 
nogle år må ændres radikalt som følge af nye forskningsresultater. Dette forhold er særlig 
kritisk, eftersom den nye forordning må formodes at få betydelige økonomiske konsekvenser 
for fødevareproducenter og -forhandlere. Men Kommissionen fremlægger heller ingen 
oplysninger herom. Kommissionen har i øvrigt i sit forslag givet udtryk for den 
bemærkelsesværdige opfattelse, at det ikke var nødvendigt at indhente eksterne 
ekspertudtalelser.

Ordføreren mener derfor, at Kommissionens forslag bør ændres radikalt. Nedenfor uddybes 
nogle af ændringerne:

Der er ikke praktisk muligt at indføre en generel minimumsskriftstørrelse på 3 mm. Dette 
gælder navnlig, men ikke udelukkende, for produkter med flersprogede påskrifter. En 
obligatorisk skriftstørrelse på 3 mm ville føre til større fødevareemballager, ekstra 
emballageaffald og måske endog større portioner. Skriftstørrelsen alene er desuden ikke 
udslaggivende for læsbarheden. Ordføreren definerer derfor begrebet "læsbarhed", når det 
gælder fødevareinformationer, og foreslår, at der udarbejdes retningslinjer til gennemførelse 
heraf som led i en høringsprocedure. 

Kommissionen begrunder sine planer om at lade medlemsstaterne udvikle deres egne 
mærkningsordninger med subsidiaritetsprincippet. Man henviser til muligheden for at udvikle 
innovative mærkningsløsninger med denne bottom-up-mekanisme. Ordføreren mener dog, at 
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nationale mærkningsordninger i bedste fald ville skabe definitiv forvirring, usikkerhed 
omkring lovgivningen og meget store yderligere konkurrencefordrejninger på det indre 
marked. Man kan nemlig gå ud fra, at nationale retningslinjer omkring mærkning i praksis 
ville fungere som obligatoriske retningslinjer, selv om de rent juridisk ikke er bindende. Da 
hovedparten af fødevarevirksomhederne i EU markedsfører deres produkter i langt mere end 
én medlemsstat, skulle der således produceres særlige emballager, og det ville navnlig være 
nødvendigt at opbygge passende lagerkapaciteter. De yderligere udgifter hertil ville andrage 
mange milliarder EUR, og fødevaresektoren, der i betydelig grad er præget af små og 
mellemstore virksomheder, ville have vanskeligt ved at dække disse udgifter. Udgifterne ville 
i sidste ende blive væltet over på forbrugerne. Alene tanken om, at man i fremtiden og 
desuden på forskellige tidspunkter muligvis ville indføre 27 forskellige mærkningsordninger, 
der supplerer hinanden, tydeliggør det absurde i planerne. Ordføreren foreslår derfor, at den 
pågældende artikel slettes. Dette indebærer dog ikke, at handlens eller visse 
fødevareproducenters eksisterende, frivillige mærkningssystemer skal forbydes i fremtiden. 
Tværtimod. Det bør absolut være tilladt ud over de obligatoriske oplysninger at gentage eller 
angive yderligere oplysninger andetsteds på emballagen i en frivillig præsentationsform. Dette 
må naturligvis ikke ske på bekostning af læsbarheden eller føre til, at det bliver vanskeligere 
at få øje på de obligatoriske oplysninger. 

Det skal udelukkes, at forbrugerne bliver vildledt på grund af fødevareemballagers 
præsentationsmåde. Der må ikke være billeder og/eller tekst, der giver et forkert indtryk af 
fødevarers oprindelse, sammensætning eller næringsstofindhold. Ordføreren foreslår derfor 
nogle tilføjelser til kommissionsforslaget i dette øjemed. Da der i den seneste tid i den 
offentlige debat er blevet sat fokus på forekomsten af billige fødevareimitater, som den 
gennemsnitlige forbruger ikke genkender som sådanne, forekommer det hensigtsmæssigt, at 
sådanne produkter mærkes tydeligt på forsiden.

Hvis der på fødevareemballagers forside angives en lang række oplysninger om 
næringsværdien, f.eks. pr. 100 g eller 100 ml eller pr. portion, eller oplysningerne indeholder 
flere elementer, f.eks. næringsværdien udtrykt i gram og den procentvise andel af en bestemt 
befolkningsgruppes daglige behov, ville det imidlertid efter ordførerens opfattelse føre til, at 
forbrugerne i sidste ende ignorerer disse oplysninger. Når forbrugerne køber ind, fokuserer de 
ikke blot på en produktemballage, men har valget mellem en lang række varer på 
fødevareforretningernes hylder. Da det store flertal af forbrugerne ifølge de hidtidige 
undersøgelser navnlig er interesserede i en fødevares energiværdi, bør det være tilstrækkeligt 
som obligatorisk oplysning at angive energiværdien i kilokalorier på emballagens forside, pr. 
100 g eller 100 ml af hensyn til produkternes sammenlignelighed. Hvilke næringsstoffer et 
produkts energiværdi består af fremgår så af de obligatoriske oplysninger i den særlige kasse 
med disse angivelser andetsteds på emballagen. Hvis en emballage kun indeholder én portion, 
bør det endvidere være obligatorisk at oplyse om næringsstofferne i denne portion.  Hvis 
forbrugerforskningen i fremtiden når frem til andre resultater med hensyn til forbrugerønsker, 
kan handlen og/eller industrien som allerede beskrevet på frivillig basis angive supplerende 
oplysninger. Der skal herved igen indføres regler om faste referencestørrelser, som skal 
forklares tydeligt over for forbrugerne, med henblik på at undgå vilkårlighed i forbindelse 
med supplerende oplysninger.

Fødevarehåndværkere som f.eks. bagere, konditorer, slagtere, restaurationsvirksomheder osv. 
udbyder navnlig ikke-færdigpakkede varer til salg eller til direkte konsum. Disse produkter er 



PE430.616v01-00 124/125 PR\795512DA.doc

DA

i reglen ikke standardiserede, og der kan derfor forekomme håndværksmæssigt betingede 
afvigelser i produkternes sammensætning og salgsvægt. Man må desuden tage hensyn til, at 
det netop er fødevarehåndværkerne, der bevarer og sikrer mangfoldigheden af de regionale 
specialiteter i Den Europæiske Union. I den foreliggende forordning må der således tages 
hensyn til disse særlige omstændigheder. Det er fastsat i Kommissionens forslag, at det skal 
påhvile medlemsstaterne at regulere mærkningen af fødevarer, når det gælder ikke-
færdigpakkede produkter. De skal ikke kun kunne træffe beslutning om præsentationsmåden, 
men eventuelt også om undtagelser fra de obligatoriske oplysninger. Hvis medlemsstaterne 
ikke fastsætter nogen undtagelser, eller vedtagelsen af en sådan særordning trækker i 
langdrag, skal udbyderne af ikke-færdigpakkede varer stille alle de oplysninger, der kræves i 
forordningen, til rådighed. Som følge af de beskrevne særlige forhold inden for 
fødevarehåndværket ville dette igen føre til manglende retssikkerhed og navnlig true mindre 
virksomheders eksistens. For disse virksomheder er det næppe muligt at stille en omfattende 
næringsdeklaration til rådighed. Ordføreren er derfor af den opfattelse, at ikke-færdigpakkede 
varer i vid udstrækning skal undtages fra forordningen. En undtagelse udgør information om 
allergifremkaldende stoffer, der også kan gives inden for fødevarehåndværket. I denne 
forbindelse skal det påpeges, at produkter, der først emballeres på salgstidspunktet, allerede 
udgør en undtagelse i forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger 
af fødevarer.

Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer må 
genåbnes med henblik på tilpasning til den foreliggende forordning. Ordføreren anbefaler, at 
man herved lader artikel 4 i den pågældende forordning udgå, uden at der sættes noget andet i 
stedet, da det i mellemtiden har vist sig, at de der beskrevne ernæringsprofiler ikke er 
videnskabeligt begrundede, men kun kan fastsættes vilkårligt af Kommissionen. Vilkårlighed 
i fødevarelovgivningen ville imidlertid føre til mere bureaukrati, retlig usikkerhed og 
konkurrenceskævheder og true den europæiske befolknings afbalancerede kost.

Det ville have lignende konsekvenser at indføre en obligatorisk farvemærkning af fødevarer 
efter den "trafiklysmodel", der i dag anvendes af nogle få fødevarevirksomheder for færdig-
og halvfærdigprodukter (såkaldte "convenience-produkter"). Grænseværdierne for 
kategoriseringen i de tre trafiklysfarver rød, gul og grøn er fastlagt vilkårligt, og spændvidden 
inden for trafiklysfarverne er for stor. Eftersom formålet med det foreliggende forslag til 
forordning er at nå frem til en ensartet obligatorisk mærkning, der finder anvendelse på alle 
fødevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer, ville en farvemærkning diskriminere 
basisfødevarer og f.eks. begunstige de ringere fødevareimitater og fødevarer med kunstige 
bestanddele i stedet for naturlige. Store dele af befolkningen ville dermed højst sandsynligt 
blive fejl- og underernæret. Hverken Kommissionen eller ordføreren anbefaler derfor, at den 
obligatoriske mærkning af fødevarer kommer til at omfatte en sådan komponent.

5. Konklusion

Den foreliggende forordning skal fastsætte en fødevaremærkning, der skal gælde i hele EU, 
og som med nogle få undtagelser skal finde anvendelse på alle produkter, der fremstilles eller 
forarbejdes af fødevarevirksomheder, altså ikke kun på visse kategorier af fødevarer. Det bør 
understreges, at en sådan ordning kun kan tilgodese gennemsnitsforbrugeren, dvs. 
gennemsnitligt uddannede, oplyste og sunde borgere, men ikke særlige patientgrupper, med 
undtagelse af fødevareallergikere. Obligatorisk mærkning af fødevarer skal bidrage til, at 
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ansvarlige borgere på eget ansvar kan træffe informerede og målrettede købsbeslutninger. 

Dette mål kan imidlertid ikke nås med Kommissionens meget komplekse og komplicerede 
forslag med 53 for det meste meget relevante artikler og 13 bilag. Den foreslåede 
præsentation af de obligatoriske oplysninger grænser snarere til forbrugeropdragelse end 
forbrugerinformation. Kommissionen vil ved lov gennemtvinge en "sund" ernæring for 
forbrugerne. Også indholdsmæssigt er Kommissionens forslag mangelfuldt. Visse krav er 
baseret på formodninger om forbrugernes ønsker og behov, og nogle af de foreslåede 
referenceværdier er af tvivlsom kvalitet. Planen om en harmonisering af hensyn til det indre 
marked ville blive helt absurd på grund af planen om at tillade nationale særordninger. 
Desuden kan mange af Kommissionens forslag true SMV'ers eksistens. Kommissionsforslaget 
strider dermed mod den såkaldte "Small Business Act". 

Det er desuden principielt bemærkelsesværdigt og betænkeligt, at Kommissionen har 
udarbejdet forordningsforslaget uden at indhente videnskabelige ekspertudtalelser. Det er 
ligeledes vanskeligt at forstå, at forslaget forelægges på et tidspunkt, hvor der ganske vist er 
enkelte videnskabelige undersøgelser til rådighed, men hvor en omfattende undersøgelse, der 
omfatter alle medlemsstater, først lige er iværksat. 

Ordføreren foreslår derfor en omfattende ændring af den kurs, Kommissionen er slået ind på. 
Hun påpeger, at den planlagte obligatoriske mærkning af fødevarer kun må omfatte de 
væsentlige grundlæggende oplysninger, eftersom der savnes omfattende videnskabelige 
undersøgelser af fødevareoplysningers virkninger på forbrugernes adfærd i de 27 EU-
medlemsstater. Desuden kan lovgiveren sikre, at den obligatoriske mærkning præsenteres på 
en læsbar og forståelig måde, og at vildledning af forbrugerne udelukkes. Hvis man i 
fremtiden når frem til nye resultater med hensyn til forbrugernes ønsker og behov i EU, kan 
fødevarevirksomhederne efter ordførerens forslag reagere hurtigt med frivillige supplerende 
oplysninger. Kun en sådan ordning sikrer tilstrækkelig fleksibilitet og kan tilgodese alle 
berørte parter. 

Afslutningsvis bør man huske på, at mærkning af fødevarer kun er et af mange aspekter af 
ernæringsrelateret forbrugerinformation. Mærkningen kan supplere, men ikke erstatte 
information af befolkningen om en relativt sund livsstil. Og endelig kan og må der i vort 
samfundssystem ikke findes love, der fritager borgerne for deres eget ansvar eller fritager 
forældrene for ansvaret for deres børn. 


