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KORT BEGRUNDELSE

Det er anden gang, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse behandler 
Kommissionens forslag om fødevareinformation til forbrugerne. Ordføreren påskønner det 
store arbejde, som det foregående udvalg lagde i udtalelsen, der havde Bernadette Vergnaud 
som ordfører. Ordføreren har besluttet ikke at åbne Pandoras æske ved at fremsætte et stort 
antal nye ændringsforslag. I stedet har ordføreren valgt at medtage størstedelen af den 
udtalelse, der blev vedtaget med flertal i det foregående udvalg. Denne beslutning blev truffet 
på grundlag af, på den ene side, påskønnelsen af det store arbejde, som det foregående udvalg 
lagde i denne sag og, på den anden, erkendelsen af behovet for at indgå kompromisser for at 
nå frem til bæredygtig fødevaremærkning i EU.

Ordføreren erkender, at debatten om fødevaremærkning var et vigtigt emne under 
valgkampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i foråret. Dette er grunden til, at det er 
nødvendigt at drøfte visse bekymringer, som kommer til udtryk i Kommissionens forslag. 
Formålet med denne udtalelse er det samme som formålet med Bernadette Vergnauds 
udtalelse, der vedtoges i februar 2009. Forbrugerne skal have mulighed for at træffe 
velinformerede valg med hensyn til deres valg af fødevarer. Og dette velinformerede valg skal 
- bl.a. - være med til at løse det stigende fedmeproblem i EU.

Fødevareinformation skal derfor både indeholde udførlige oplysninger om indholdet i den 
specifikke fødevare, som forbrugerne køber, og, i forbindelse med et sundt valg af fødevarer, 
give et hurtigt overblik over, hvorvidt fødevaren er egnet eller ej i denne henseende. Følgelig 
har ordføreren valgt at medtage mange af ændringsforslagene fra den foregående 
udvalgsudtalelse. 

Som et centralt punkt har ordføreren valgt at holde fast ved det obligatoriske indhold i 
næringsdeklarationen som anbefalet af det foregående udvalg. Ordføreren har medtaget de 
otte vigtigste næringsstoffer - alle angivet pr. 100 g eller 100 ml - som skal anføres i samme 
synsfelt på pakningen. Næringsdeklarationen behøver ikke at optræde i det primære synsfelt 
eller foran på pakningen. Ordføreren foreslår, at pakningens forside anvendes til at give et 
hurtigt overblik. Dette er grunden til, at ordføreren foreslår, at energiværdien (kalorieværdien) 
anføres foran på pakningen. Denne information bør suppleres af en farvekode, hvoraf det 
fremgår, om fødevaren har en høj, gennemsnitlig eller lav energiværdi.

En anden tilføjelse vedrører ordførerens forslag om, at alle former for alkohol bør mærkes. 
Alkohol indeholder store mængder kalorier, som kan have en kolossal indflydelse på det 
daglige energiindtag. Ifølge ordføreren bør forbrugeren gives oplysning herom samtidig med 
fødevareinformationen. 

Velinformerede og mere oplyste forbrugere vil kunne påtage sig ansvaret for deres eget 
helbred. Det er ordførerens opfattelse, at forbedringen af fødevareinformation vil få central 
betydning for EU-forbrugerne i hverdagen, når de skal træffe informerede valg i forbindelse 
med deres indkøb. 
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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 
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.

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
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 én metode til at 
oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. Uddannelses- og 
oplysningskampagner, som gennemføres 
af medlemsstaterne, er vigtige redskaber 
til at forbedre 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.

Begrundelse

Forbedring af kosten og af forbrugernes forståelse af fødevareinformation kan ikke opnås ved 
mærkning alene. Selv i dag forstår forbrugerne ikke visse mærkningsoplysninger, og det er 
vigtigt, at medlemsstaterne er mere involverede i informationskampagner, der tager sigte på 
at øge forbrugernes forståelse.

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
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.

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise levering af 
fødevarer til tredjeparter, servering og salg 
af fødevarer i forbindelse med f.eks. 
velgørenhedsarrangementer eller byfester 
og lokale møder samt de forskellige 
former for landbrugeres direkte salg af 
fødevarer, hører ikke under denne 
forordnings anvendelsesområde.

Begrundelse

Der er her ikke tale om at håndtere fødevarer, men om at levere 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. 

Små og mellemstore virksomheder i den traditionelle fødevareproduktionssektor fremstiller 
produkter, som ikke er færdigpakkede 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 3

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

subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet, 
gennemsigtighedsprincippet og princippet 
om bæredygtighed.

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med de aktuelle EU-mål om et velfungerende indre marked er 
det afgørende, at alle nye krav meddeles og undersøges grundigt af alle aktører, så det sikres, 
at de er berettigede og ikke vil hindre varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 4

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 fødevareinformation bør 
fødevarevirksomhedsledernes ansvar på 
dette område afklares. Uden at det berører 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 178/2002, 
skal fødevarevirksomhedsledere med 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, handle 
omgående, hvis de bliver opmærksomme 
på, at en sådan information ikke opfylder 
denne forordnings krav.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, under hvilke omstændigheder fødevarevirksomhedsledere, 
der ikke påvirker fødevareinformationen, skal bidrage til at sikre overholdelsen af kravene i 
denne forordning.  Det er også vigtigt at præcisere, at bestemmelserne i artikel 8 ikke 
svækker de forpligtelser, der følger af artikel 19 i forordning (EF) nr. 178/2002, og som de 
detailhandlende også skal opfylde.
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Ændringsforslag 5

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.

(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. Offentlig høring af 
alle aktører bør lette rettidige og målrettede 
ændringer af krav til fødevareinformation.

Begrundelse

Enhver ændring af listen over obligatoriske mærkningskrav har stor indflydelse på fødevare-
og drikkevareindustrien. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen gør det klart, at alle aktører 
skal høres, når der overvejes nye mærkningskrav, så det sikres, at proceduren er 
gennemsigtig, og at alle parter kan tilkendegive deres mening.

Ændringsforslag 6

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 
muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter.

(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 
muligt kan påvirke læseren, og derfor bør 
faktorer som skriftstørrelse, skrifttype, 
farve og kontrast overvejes samlet for at 
sikre forbrugernes tilfredshed med 
fødevareetiketter.
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Begrundelse

Etiketters læsbarhed er afgørende for forbrugerne og bør vedblive at være et krav i den nye 
forordning. Når etiketters tydelighed skal vurderes, er det imidlertid på sin plads at se på en 
række faktorer og ikke blot på skriftstørrelsen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets tidligere beslutning, 
udtalelsen fra Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg*, 
Kommissionens arbejde og den brede 
offentligheds bekymringer med hensyn til 
alkoholrelaterede skader, navnlig på unge 
og sårbare forbrugere, bør Kommissionen 
sammen med medlemsstaterne fastlægge 
en definition af drikkevarer såsom 
alkoholsodavand, der specifikt har unge 
som målgruppe. Som følge af disse 
drikkevarers alkoholholdige karakter bør 
de være omfattet af strengere 
mærkningskrav og opbevares klart 
adskilte fra alkoholfrie drikkevarer i 
forretninger.
* EUT C 77 af 31.3.2009, s. 81.

Ændringsforslag 8

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 vin er der fastsat en 

(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 vin er der fastsat en 
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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 
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. 

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 
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, aromatiserede 
vine 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.

2 EUT L […] af […], s. […]. 2 EUT L 39 af 13.12.2008, s. 16.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør hedvine, mousserende vine, aromatiserede vine og lignende 
produkter fremstillet af andre frugter end druer samt frugtøl også nævnes. Vin, øl og spiritus 
er allerede omfattet af tidligere EU-forordninger, mens alkoholholdige blandede drikkevarer 
ikke er. Der er imidlertid i dage problemer med at bestemme, hvordan man skal kategorisere 
alkoholholdige blandede drikkevarer, og disse bør derfor for indeværende undtages og indgå 
i den rapport, som Kommissionen skal udarbejde.
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Ændringsforslag 9

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 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.

(29) Med henblik på at sikre fuld 
gennemsigtighed og sporbarhed bør 
angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed være obligatorisk for alt 
kød. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der 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.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør forbrugerne kende kødprodukters oprindelsesland.

Ændringsforslag 10

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 -forhandlere bør 
visse kategorier af fødevarer, der er 
uforarbejdede, for hvilke
ernæringsoplysninger ikke er afgørende for 
forbrugernes købsbeslutning, eller hvis 
ydre emballage eller etiket er for lille til at 
kunne påføres den obligatoriske 
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mærkning, undtages fra kravet om 
obligatorisk næringsdeklaration, 
medmindre sådanne oplysninger kræves i 
henhold til anden fællesskabslovgivning.

Begrundelse

Det ville ikke være rimeligt, hvis fødevareemballage for fremtiden skulle gøres større 
udelukkende af hensyn til omfattende mærkningsbestemmelser. Det ville medføre mere 
emballageaffald og eventuelt større portioner eller "fupemballage".

Ændringsforslag 11

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, 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 energiværdien 
(kalorieværdien) pr. 100 g eller pr. 100 ml 
anføres i det primære synsfelt foran på 
pakningen. Imidlertid bør alle 
næringsoplysninger (også energiværdien) 
anføres samlet på ét sted i det primære
synsfelt på pakningen.  

Begrundelse

Det foretrækkes, at både obligatoriske og frivillige næringsoplysninger anføres i det samme 
synsfelt - således som foreskrevet for næringsdeklarationer i den gældende lovgivning - da det 
vil forvirre forbrugerne, hvis de forskellige næringsoplysninger skal findes forskellige steder 
på pakningerne.
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Ændringsforslag 12

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 at træffe hurtige
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 
sammenligneligheden af produkter i 
forskellige pakningsstørrelser bør det 
derfor fortsat være obligatorisk at angive 
næringsdeklarationens mængder pr. 100 
g/100ml. Det bør også tillades, at der 
forskes i forbrugernes forståelse af 
oplysningerne, så harmoniserede ordninger 
kan indføres, hvis det er relevant.

Begrundelse

Hvis mængden af energi og næringsstoffer angives pr. 100 g eller pr. 100 ml, får forbrugerne 
mulighed for at foretage en direkte sammenligning af produkter. Derfor bør disse oplysninger 
være obligatoriske. Alle andre oplysninger på pakningerne bør være frivillige, således at
producenterne selv kan vælge, hvad der passer deres produkt bedst.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
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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.

at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer og færdigpakkede fødevarer og 
måltider, som produceres og distribueres 
direkte af lokale detailvirksomheder eller 
storkøkkener til slutforbrugeren. 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 stå til forbrugerens rådighed på det 
sted, hvor fødevaren købes eller indtages.

Begrundelse

Færdigpakkede fødevarer fremstillet af små detailvirksomheder eller storkøkkener produceres 
på en ikke-standardiseret måde, hvorfor ingredienserne og opskrifterne ofte kan variere. Det 
er ikke muligt at angive en præcis næringsdeklaration for disse typer fødevarer. Desuden ville 
opgaven være for tidskrævende og dyr for virksomhederne. Det er vigtigt, at disse typer 
fødevarer er undtaget fra kravet om en næringsdeklaration enten generelt eller ved at give 
medlemsstaterne ret til at fastsætte bestemmelser for disse kategorier, som det allerede er 
tilfældet for ikke-færdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Produkter fra den traditionelle 
fødevareproduktionssektor og ferskvarer 
fra fødevaredetailsektoren, der produceres 
direkte på salgsstedet, kan indeholde 
stoffer, der forårsager reaktioner hos 
personer med fødevareallergi eller 
fødevareintolerans. Da det netop er 
sådanne 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 
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lade oplysningsmateriale ligge fremme.

Begrundelse

En omfattende allergimærkning af alle produkter er praktisk talt 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 på steder, hvor der kun er et begrænset 
areal til rådighed for forarbejdning.

Ændringsforslag 15

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,
herunder fødevarer, der leveres af 
storkøkkener, og på fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Den finder ikke anvendelse på fødevarer, 
der færdigpakkes direkte på salgsstedet 
inden levering til den endelige forbruger, 
dog med forbehold for de i bilag III til 
denne forordning fastsatte regler.

Begrundelse

Inden for fødevarehandlen er det særlig almindeligt, at produkter, der fremstilles på 
salgsstedet med henblik på direkte levering til den endelige forbruger, forsynes med en 
emballage på stedet. Af hensyn til forbrugervenligheden (hurtigt indkøb, bedre håndtering) 
pakkes produkter i portioner (pålæg) eller forsynes med folie (sandwich). 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.

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den ...* offentliggør Kommissionen 
en omfattende ajourført liste over de 
mærkningskrav, der er fastsat i særlig 
EU-lovgivning, som finder anvendelse på 
bestemte fødevarer. Senest den ...** 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om disse 
særlige mærkningskravs 
overensstemmelse med denne forordning. 
Kommissionens rapport ledsages om 
nødvendigt af et relevant forslag.
___________
*
** 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Begrundelse

Forenkling er et af hovedmålene med dette forslag. Alt for mange sektorspecifikke europæiske 
direktiver og forordninger indeholder mærkningsbestemmelser. Det er nødvendigt at samle 
dem alle, kontrollere deres sammenhæng med generelle principper og give alle 
virksomhedsledere og aktører i fødevarekæden let adgang til denne enorme mængde krav, 
samtidig med at der også skal tages hensyn til enhver manglende sammenhæng med de 
generelle bestemmelser.

Ændringsforslag 17

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 emballage, og som først 
pakkes på tidspunktet for salget til den 
endelige forbruger, samt fødevarer og 
ferske varer, der færdigpakkes på 
salgsstedet med henblik på øjeblikkeligt
salg; dette litra finder anvendelse i 
overensstemmelse med bilag III til denne 
forordning
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Begrundelse

I butikkerne udbydes der også færdigpakkede fødevarer og som oftest i nærheden af diske
bemandet med salgspersonale for at undgå lange ventetider for forbrugerne ved disken. I 
forbindelse med fødevarer, der pakkes i overensstemmelse med forbrugernes individuelle 
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 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

s) "datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed": den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber, når den opbevares som 
angivet

Begrundelse

Datoen for mindste holdbarhed bør ses i sammenhæng med de angivne opbevaringsforhold. 
Det er fødevarevirksomhedslederens ansvar at fastsætte og angive datoen for mindste 
holdbarhed sammen med opbevaringsforholdene. Desuden bør "sidste anvendelsesdato" 
angives samme sted. 

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "efterligning af fødevare": en 
fødevare, som giver udseende af at være 
en anden fødevare, og hvor en normalt 
anvendt bestanddel helt eller delvis er 
erstattet med en anden

Begrundelse

Forbrugerne vildledes ved, at der i stigende omfang anvendes efterligninger af fødevarer, 
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hvor de normale bestanddele er erstattet med billigere erstatningsstoffer.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tb) "fremstillingsdato": den dato, hvor 
fødevaren blev til det beskrevne produkt. 

Begrundelse

For at forbedre forbrugeroplysningen bør der indføjes en definition af fremstillingsdato. Den 
foreslåede definition er identisk med definitionen i Codex Stan 1-1985.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, tages der hensyn til 
behovet for en overgangsordning efter de 
nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet 
markedsført inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt. 

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, fastlægges en 
overgangsordning efter de nye kravs 
ikrafttrædelse, hvor fødevarer med 
etiketter, der ikke opfylder de nye krav, 
kan markedsføres, og hvor lagre af sådanne 
fødevarer, der er blevet markedsført inden 
udløbet af overgangsperioden, fortsat kan 
sælges, indtil lagrene er opbrugt.

Begrundelse

For at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsfrit, og for at begrænse mængden af 
emballageaffald er det normalt at fastsætte en overgangsperiode, når der indføres nye 
mærkningskrav.
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) ved gennem betegnelsen eller en 
visuel præsentation på emballagen at give
indtryk af, at der er tale om et bestemt 
produkt eller om forekomsten af en 
bestemt bestanddel, selv om produktet i 
pakningen i virkeligheden er en 
efterligning af en fødevare eller 
indeholder en erstatning for en 
bestanddel, der normalt anvendes i et 
produkt; i sådanne tilfælde skal produktet 
på emballagens yderside mærkes med 
tilføjelsen "efterligning" eller "fremstillet 
med (betegnelse for 
erstatningsbestanddelen) i stedet for 
(betegnelse for den erstattede 
bestanddel)"
En fødevare, der er en efterligning eller 
indeholder en erstatningsbestanddel, 
opbevares om muligt adskilt fra andre 
fødevarer på salgsstedet.

Begrundelse

Der markedsføres flere og flere erstatninger af fødevarer, som f.eks. "ost" fremstillet af 
plantefedt. Endvidere kan det konstateres, at bestanddele, der normalt anvendes til et 
produkts fremstilling, i nogen udstrækning erstattes af billigere erstatningsstoffer. Det 
bemærker forbrugeren som regel ikke. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der derfor 
indføres en passende mærkning.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved at vise illustrationer, der vildleder 
forbrugeren med hensyn til fødevarens 
egentlige art eller oprindelse.
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Begrundelse

Billeder og grafik må ikke bruges til bevidst at vildlede forbrugerne med hensyn til et 
produkts egentlige oprindelse. Reklamer eller frivillig information må ikke overskygge eller 
undergrave obligatorisk information.

Ændringsforslag 24

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

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed samt forbrugerens 
mulighed for at træffe et informeret valg.

Begrundelse

Dette krav bør ikke begrænses til kun at finde anvendelse på spørgsmål i relation til 
sundhedsbeskyttelse. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
første gang markedsfører en fødevare 
bestemt til levering til den endelige 
forbruger eller storkøkkener, sikrer, at der 
foreligger fødeinformation, og at den er 
korrekt, i overensstemmelse med den 
gældende fødevareinformationslovgivning.

3. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
første gang markedsfører en fødevare i
Unionen bestemt til levering til den 
endelige forbruger eller storkøkkener, 
sikrer, at der foreligger fødeinformation, og 
at den er korrekt, i overensstemmelse med 
den gældende 
fødevareinformationslovgivning.
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Begrundelse

Udtrykket "markedsfører" kan misforstås (f.eks. som en henvisning til verdensmarkedet). Det 
er derfor vigtigt at præcisere, at der er tale om EU's indre marked.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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.

4. Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, må - inden for 
deres respektive aktivitetsområder - ikke 
levere fødevarer, som de på grundlag af de 
oplysninger, de har i deres egenskab af 
fagfolk, eller som de har fået af deres 
leverandører, ved ikke opfylder kravene i 
nærværende forordning.

Begrundelse

Distributørerne kan som udgangspunkt ikke holdes fuldt ansvarlige for de oplysninger, der er 
anført på produkter, som ikke bærer deres mærke.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de betingelser, der er fastsat i artikel 
10-34, og med forbehold af de undtagelser, 
der er fastsat i dette kapitel, er det 
obligatorisk at angive følgende 
oplysninger: 

1. På de betingelser, der er fastsat i artikel 
10-34, og med forbehold af de undtagelser, 
der er fastsat i dette kapitel, kapitel V og 
kapitel VI, er det obligatorisk at angive 
følgende oplysninger:

Begrundelse

En henvisning til kapitel V og VI gør det klart, at ikke alle obligatoriske oplysninger er 
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nødvendige i forbindelse med ikke-færdigpakkede fødevarer, og at kravene i kapitel IV, når 
der er tale om frivilligt mærkede fødevarer, kun finder anvendelse, hvis der gives frivillige 
oplysninger. En fødevarevirksomhedsleder, som frivilligt giver næringsoplysninger, bør ikke 
være forpligtet til at give andre oplysninger, som normalt ville blive krævet i forbindelse med 
færdigpakkede fødevarer, men som er irrelevante i forbindelse med ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Herudover bør det være op til fødevarevirksomhedslederen selv at afgøre, 
hvorledes oplysningerne skal gives.  

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fødevarens betegnelse, a) varebetegnelse,

Begrundelse

Stk. 1, litra a)-h): Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der 
anvendes i direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet) (se artikel 3: bl.a. "varebetegnelse", 
"nettoindhold").

Ændringsforslag 29

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) ingredienser, der er opført i bilag II, og 
som forårsager allergier eller intolerans, 
samt stoffer afledt heraf, dog under 
iagttagelse af særlige bestemmelser for 
ikke-færdigpakkede fødevarer,

Begrundelse

Kommissionens tekst udvider, i forbindelse med artikel 13, stk. 4, forpligtelsen til at mærke 
allergener til at omfatte ikke-færdigpakkede fødevarer. Et krav om at mærke allergener i 
forbindelse med ikke-færdigpakkede fødevarer ville indebære systematisk mærkning af 
allergener for at tage højde for enhver risiko for krydskontaminering. Det ser dog ud til, at 
foreninger af allergiramte mennesker foretrækker en forpligtelse til at videregive oplysninger 
på salgsstedet ved hjælp af displays eller dataark.  
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for mindste holdbarhed eller 
sidste anvendelsesdato,

f) datoen for mindste holdbarhed eller, hvis 
fødevarerne er mikrobiologisk 
fordærvelige, sidste anvendelsesdato,

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremstillingsdatoen,

Begrundelse

For at opfylde forordningens formål om at sikre, at forbrugerne modtager relevante 
oplysninger om de fødevarer, de indtager, så de kan træffe informerede valg, er det 
afgørende, at forbrugerne får oplyst fremstillingsdatoen. 

Ændringsforslag 32

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 i 
Fællesskabet på fabrikanten, 
emballeringsvirksomheden, forhandleren, 
importøren eller, i givet fald, den 
fødevarevirksomhedsleder, under hvis 
navn eller firmanavn fødevaren 
markedsføres,

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at det bliver obligatorisk at angive navn eller firmanavn og adresse i 
Fællesskabet på den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for den første markedsføring 
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af fødevaren på det indre marked. Den opstillede liste må derfor udvides og beskrives 
nærmere.

Ændringsforslag 33

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 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,

i) oprindelsesland eller herkomststed for 
ikke-forarbejdede fødevarer og alt kød, 
herunder fisk og skaldyr, i tråd med de 
gældende bestemmelser for oksekød,

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør forbrugerne kende kødprodukters oprindelsesland. 
Oplysning om dyrets opdrætssted og om det sted, hvor kødet blev pakket, er en vigtigt 
forudsætning for, at forbrugeren kan træffe et informeret valg.

Ændringsforslag 34

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
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Begrundelse

I betragtning af denne bestemmelses vigtighed skal Kommissionen ikke have eneret til at 
ændre listen over obligatoriske oplysninger.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre bilag III. 
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. 4.

udgår

Begrundelse

Ændringer af de obligatoriske mærkningsoplysninger er ikke ændringer af "ikke-væsentlige 
bestemmelser" i forordningen, som eventuelt kan vedtages efter udvalgsproceduren. Det er 
lovgiverens prærogativ at foretage sådanne ændringer.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 tilsidesætter ikke mere specifikke 
metrologiske fællesskabsbestemmelser.

Artikel 9 tilsidesætter ikke mere specifikke 
metrologiske fællesskabsbestemmelser. 
Bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. 
september 2007 om indførelse af 
bestemmelser om nominelle mængder for 
færdigpakkede produkter1 skal 
overholdes.
_________

1 EUT L 247 af 21.9.2007, s. 17.



AD\806188DA.doc 25/55 PE430.628v02-00

DA

Begrundelse

For at gøre forordningen lettere at læse bør der henvises til direktiv 2007/45/EF om 
indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter.

Ændringsforslag 37

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

Begrundelse

Angivelsen af obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. Den måde, 
disse oplysninger gives på, må ikke ændres ved hjælp af foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning.

Ændringsforslag 38

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 og fødevarer, der 
pakkes på salgsstedet på køberens 
anmodning eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, finder artikel 
41 anvendelse. 

Begrundelse

Med denne tilføjelse præciseres det, at artikel 13, stk. 4, også vedrører artikel 41 i forbindelse 
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med ikke bare færdigpakkede fødevarer, men også fødevarer pakket på stedet (fødevarer, der 
pakkes på salgsstedet). I Kommissionens foreslåede formulering af artikel 13, stk. 4, henvises 
der ikke til fødevarer pakket på stedet, selv om de er reguleret ved artikel 41, som der 
henvises til i artikel 13, stk. 4. 

Ændringsforslag 39

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, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, i et 
klart læseligt format, som ikke giver 
nogen mulighed for vildledning af 
forbrugeren. Blandt de elementer, der 
skal tages i betragtning for at sikre 
læsbarheden af fødevareinformation, er 
tekstens layout og stil, skrifttypens 
størrelse og farve, baggrundsfarven, 
emballagen, trykningen samt 
synsafstanden og -vinklen.

Begrundelse

Al den information, der påføres en etiket, skal være synlig, let læselig og ikke vildledende for 
forbrugerne, således at de får mulighed for at træffe et informeret valg.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De obligatoriske oplysninger, der er 
opregnet i artikel 9, stk. 1, skal anføres på 
en sådan måde, at der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden, og at oplysningerne er let 
synlige, let læselige og ikke kan slettes.
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Blandt de elementer, der skal tages i 
betragtning for at sikre læsbarheden af 
fødevareinformation, er tekstens layout og 
stil og skrifttypen. Reklame på 
emballagen må ikke overskygge 
obligatoriske oplysninger.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
samt de i artikel 9, stk. 1, litra c), f), g) og 
j), nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt. 

Begrundelse

Alle sundhedsrelaterede oplysninger (allergener, sidste anvendelsesdato, 
opbevaringsforskrifter og anvendelsesmåde) skal være anført i samme synsfelt.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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
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Begrundelse

Dette stk. ville give Kommissionen for brede beføjelser, da der her på ingen måde er tale om 
"ikke-væsentlige bestemmelser".

Ændringsforslag 43

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.

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 50 cm2.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
fødevarer, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2.

5. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
fødevarer, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2. Der kan vedtages særlige 
nationale bestemmelser for sådanne 
emballager eller beholdere, når der er tale 
om medlemsstater med mere end ét 
officielt sprog.

Ændringsforslag 45

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 
anføres på et sprog, der er let forståeligt for 
alle forbrugere i de medlemsstater, hvor en 
fødevare markedsføres, herunder blinde 
eller synshæmmede forbrugere, jf. dog 
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artikel 9, stk. 2.
Begrundelse

I henhold til artikel 56a i direktiv 2004/27/EF (om ændring af direktiv 2001/83/EF) er det 
obligatorisk at angive oplysninger på lægemiddelpakninger i blindeskrift, og det er også et 
krav, at indlægssedler skal være tilgængelige i et format, som egner sig til blinde og 
synshæmmede. Eftersom fødevarer, der indeholder allergifremkaldende ingredienser, kan 
skabe alvorlige problemer for personer, som ikke er informeret herom, bør ordningen med 
obligatorisk blindeskrift udvides til også at omfatte ingredienslisterne på fødevarer. 

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 50 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.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For så vidt angår ikke-færdigpakkede 
varer, herunder fødevarer fra 
storkøkkener, jf. artikel 2, stk. 2, litra d), 
er de oplysninger, der er anført i artikel 9 
og artikel 29, ikke obligatoriske med 
undtagelse af oplysningerne i artikel 9, 
stk. 1, litra c), og bilag III.

Begrundelse

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
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and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Ændringsforslag 48

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. (Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis fødevaren ikke er færdigpakket, 
og kunderne i salgsområdet synligt gøres 
opmærksom på:
- at der kan indhentes oplysninger om 
allergifremkaldende stoffer i
informationsmateriale, som er fremlagt på 
stedet, og, som en supplerende 
foranstaltning, ved en salgssamtale, og
- at muligheden for krydskontaminering 
ikke kan udelukkes.

Begrundelse

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
levnedsmidler1,
__________
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1 EFT L 176 af 6.7.1985, s. 18.

Begrundelse

Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i 
direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet). 

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen anføres i overensstemmelse med 
bilag IX.

2. Datoen skal være let at finde og må ikke 
være skjult. Den skal anføres som følger:
Dato for mindste holdbarhed:

Datoen skal følge efter ordene:

- "Mindst holdbar til [dato]", når datoen 
angiver dagen
- "Mindst holdbar til og med [måned]" i 
alle andre tilfælde.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør Bilag IX integreres i lovteksten. Begrebet "mindst holdbar til ..." 
bør fortolkes i henhold til national lovgivning eller nationale aftaler, der ikke er juridisk 
bindende. Undtagelsen, ifølge hvilken der ikke kræves nogen anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for konsumis i individuelle portioner, er slettet. 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 53

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 54
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) energiværdi, a) energiværdi (kalorieværdi),

Ændringsforslag 55

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 proteiner, kulhydrater, fedt, 
med særlig angivelse af mættede fedtsyrer, 
kostfibre, sukkerarter og salt.

Begrundelse

Den obligatoriske næringsdeklaration bør henvise til de vigtigste næringsstoffer (proteiner, 
kulhydrater (herunder sukkerarter), fedt, mættede fedtsyrer, kostfibre og natrium) som 
tidligere defineret i gældende lovgivning (direktiv 90/496/EØF). Næringsoplysningerne bør 
ikke udelukkende fokusere på potentielt problematiske næringsstoffer ved at fremhæve dem 
specifikt, da en sund kost kræver en afbalanceret indtagelse af alle disse elementer.   

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 57

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. 

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
eller vinprodukter som defineret i artikel 
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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.

1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 479/2008 og 
artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991, 
lignende produkter, undtagen produkter
fremstillet af druer, cider, pærecider, øl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 110/2008 og andre 
alkoholholdige drikkevarer. 
Kommissionen udarbejder efter [5 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af dette stykke for 
disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
retsakter vedrørende bestemmelser om 
obligatorisk næringsdeklaration for disse 
produkter. Sådanne retsakter, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter proceduren i 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

En række grundlæggende spørgsmål må første afklares, inden der kræves 
ingrediensmærkning eller næringsdeklaration for alkoholholdige drikkevarer, der ikke 
indtages på grund af deres næringsværdi. Forordning 479/2008, 1601/91 og 110/2008 
indeholder endvidere bestemmelser om præsentation og mærkning af vine og spiritus. De 
giver også mulighed for at fastsætte gennemførelsesbestemmelserne gennem deres specifikke 
udvalgsprocedure. Disse bestemmelser må opretholdes af hensyn til konsekvensen.

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kostfibre, udgår
g) protein,
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kolesterol,

Begrundelse

Separat angivelse af kolesterol og de fedtstoffer, der indeholder dette stof, kan være nyttigt for 
forbrugerne.

Ændringsforslag 60

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

Begrundelse

Der er ikke tale om ikke-væsentlige bestemmelser. En ændring af listen over næringsstoffer vil 
få stor indvirkning, hvorfor ændringer bør overlades til lovgiveren.

Ændringsforslag 61

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 behørigt fastsat på et af 
følgende grundlag:

a) producentens analyse af fødevaren eller a) producentens analyse af fødevaren eller
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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 
fastlagte og accepterede data.

c) en beregning på basis af sædvanligvis 
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.

Efter udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet fastsættes der 
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.

Begrundelse

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Såfremt fødevaren er færdigpakket som 
en individuel portion, skal den i stk. 1 
omhandlede mængde af energi og 
næringsstoffer også angives pr. portion.
Såfremt information angives pr. portion, 
skal antallet af portioner i pakken 
angives. Portioner skal påføres 
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betegnelsen "portion".

Begrundelse

For at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne forskellige fødevarer inden for samme 
kategori - uanset pakningernes størrelse og indhold - er det afgørende, at mængden af energi 
og næringsstoffer altid angives pr. 100 g eller 100 ml. Desuden skal producentvirksomheden, 
i fald den ønsker det, kunne angive mængderne pr. portion.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) I næringsdeklarationen kan
energiindhold, fedt, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter og salt desuden, alt efter hvad 
der er relevant, udtrykkes som procentdel 
af de referenceindtag, der er fastsat i bilag 
XI, del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller, i 
henhold til artikel 31, stk. 2, pr. portion.   
Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ordførerens ændringsforslag nr. 135, 
hvori der kræves ensartede portionsangivelser. En mærkning i absolutte tal pr. 100 g eller 
100 ml bør suppleres med en procentangivelse, således at indtaget af et produkt kan sættes i 
relation til det daglige behov, hvilket vil give forbrugerne yderligere oplysninger. Ud fra 
absolutte tal kan mange forbrugere ikke vurdere, om der er tale om en høj eller lav værdi.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
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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.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml kan næringsdeklarationen angives
pr. portion, forudsat at den mængde, der er 
indeholdt i portionen, er angivet.

Begrundelse

 For ikke at vildlede forbrugeren bør næringsdeklaration pr. portion være mulig, når 
mængden pr. portion er klart angivet på produktet. Den supplerende angivelse af antallet af 
portioner i en pakning bør være frivillig.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren 
klart er færdigpakket som en individuel 
portion eller som flere let identificerbare 
portioner af samme størrelse.
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Begrundelse

Fødevarer, der klart er færdigpakkede som en enkelt individuel portion eller som flere 
særskilte portioner af samme størrelse, skal behandles på samme måde som produkter, der er 
færdigpakkede som individuelle portioner. 

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen vedtager retsakter om 
angivelse pr. portion som eneste angivelse i 
det primære synsfelt for den i artikel 29, 
stk. 1, litra a), omhandlede bestanddel for 
fødevarer, der ikke er nævnt i stk. 2. 
Sådanne retsakter, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter proceduren i artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde inden udgangen af 
overgangsperioden.

Begrundelse

I visse tilfælde vil det også være nyttigt for forbrugerne, hvis energiværdien angives pr. 
portion. Definitionen af portionsstørrelsen skal imidlertid altid harmoniseres for at muliggøre 
en simpel sammenligning mellem forskellige mærker af samme type produkt.

Ændringsforslag 68

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 anvendes 
grafiske udtryksformer, forudsat at 
følgende væsentlige krav er opfyldt:

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 

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

kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren.

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

b) Den er baseret på referenceindtagene i 
bilag XI, del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml. 
Hvis et produkt er færdigpakket som en
individuel portion eller leveres i mængder 
på under 100 g/ml, er angivelsen pr. 
portion for så vidt angår den leverede 
mængde tilstrækkelig. Hvis sådanne 
referenceindtag ikke er fastlagt, er 
udtryksformen baseret på almindeligt 
anerkendt videnskabelig rådgivning om 
indtag af energi eller næringsstoffer.

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

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

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

2. Eksempler på en grafisk præsentation
fremgår af bilag XIII, del Ca.

Begrundelse

En grafisk præsentation kan bidrage væsentligt til at forbedre forbrugernes forståelse af
næringsdeklarationen.

Ændringsforslag 69

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. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
samme synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, proteiner, kulhydrater, fedt, med 
særlig angivelse af mættede fedtsyrer, 
kostfibre, sukkerarter og salt.
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Begrundelse

For at gøre det muligt for forbrugerne hurtigt at orientere sig om et produkts energiværdi, 
bør denne værdi anføres foran på pakningen. Ud over at give forbrugerne mere udtømmende 
oplysninger er det nyttigt for dem at modtage alle de oplysninger, de har brug for til at træffe 
et informeret valg, i det samme synsfelt.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
er næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer, med undtagelse af allergener,
ikke obligatorisk.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel  34 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et produkts indhold af energi eller af 
et eller flere næringsstoffer er lig nul, kan 
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næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af følgende erklæring: 
"Indeholder ikke ...", der placeres i 
umiddelbar nærhed af 
næringsdeklarationen, hvis en sådan 
forefindes.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, navnlig Rådets 
forordning (EF) nr. 509/2006 af 
20. marts 2006 om garanterede 
traditionelle specialiteter i forbindelse 
med landbrugsprodukter og fødevarer1, 
Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 
20. marts 2006 om beskyttelse af 
geografiske betegnelser og 
oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter og fødevarer2, Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin3, 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 
spiritus4 og Rådets forordning (EØF) nr. 
1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige 
regler for definition, betegnelse og 
præsentation af aromatiserede vine, 
aromatiserede vinbaserede drikkevarer og 
aromatiserede cocktails af vinprodukter5,
anvendes stk. 3 og 4, når en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed er 
anført for at oplyse forbrugerne om, at en 
fødevare har oprindelse i eller kommer fra 
et givet land eller sted.
EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.
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EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere den nøjagtige rækkevidde af stk. 2. Kommissionen ønsker 
tilsyneladende, at produkter med en geografisk betegnelse skal være undtaget fra 
oprindelsesmærkning. Der findes fem forordninger om geografiske betegnelser, som bør 
nævnes her.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestemmelserne i artikel 14 finder 
ikke anvendelse på frivillige oplysninger, 
men sådanne oplysninger skal i alle
tilfælde være let læselige.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed, undtagen for produkter, for 
hvilke der ikke kræves 
ingrediensmærkning, jf. artikel 20 i denne 
forordning.

Begrundelse

Stk. 3 bør af hensyn til tekstens sammenhæng ændres ved at præcisere, at stk. 3 ikke finder 
anvendelse på produkter, der er omfattet af undtagelsen i artikel 20, stk. 1.
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Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Kapitel VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel udgår

Begrundelse

Nationale bestemmelser er i strid med princippet om harmonisering og varernes frie 
bevægelighed i det indre marked.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Kapitel VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel udgår
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Begrundelse

Nationale bestemmelser er i strid med princippet om harmonisering og varernes frie 
bevægelighed i det indre marked.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 17, stk. 1, anvendes fra [den 
første dag i måneden 15 år efter 
ikrafttrædelsen].

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

De særlige bestemmelser for SMV'er og deres antal ansatte skal formuleres mere bredt for at 
være effektive. Fødevarer, der er bragt i omsætning inden forordningens ikrafttrædelse, bør 
fortsat kunne sælges, indtil lagrene er opbrugt.
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Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer, der bringes i omsætning inden 
denne forordnings ikrafttrædelse, og som 
ikke opfylder kravene heri, kan fortsat 
markedsføres på EU-markedet , indtil 
lagrene er opbrugt. 

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag III – række 2.3 – højre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"indeholder en phenylalaninkilde" "indeholder aspartam"

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at forbedre forbrugernes forståelse ved at erstatte den 
tekniske term med en mere almindelig betegnelse.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag III – række 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. OVERFLADEBEHANDLING AF 
FRUGT OG GRØNTSAGER
Frugt og 
grøntsager, der 
efter høst er 
blevet 
overfladebehandl
et med 
tilsætningsstoffer 
eller pesticider

"Overfladebehan
dlet"
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 84

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kød- og fjerkræprodukter
Såfremt okse- eller svineproteiner er 
blevet anvendt i fremstillingen af 
kyllingeprodukter, skal dette altid tydeligt 
fremgå af emballagen. 

Begrundelse

Hvis okse- eller svineproteiner er blevet anvendt i fremstillingen af kyllingeprodukter, skal 
forbrugerne altid gøres opmærksom herpå. Dette er en yderst vigtig oplysning for 
forbrugerne, især for dem med religiøse bevæggrunde.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag IV – led 3, 4 og 5 samt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

- naturligt mineralvand eller andet
drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer, 

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- krydderurter, krydderier, 
smagspræparater og blandinger heraf,

- salt og erstatninger herfor, - salt og erstatninger herfor,

- sukker,
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Begrundelse
Vand: Artikel 28, stk. 1, i forslaget lyder: "Bestemmelserne i denne afdeling (=3) finder ikke 
anvendelse på fødevarer, der er omfattet af følgende retsakter: b) Rådets direktiv 80/777/EØF 
af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og 
markedsføring af naturligt mineralvand". For at undgå forvirring er det vigtigt at have en 
enkelt undtagelse i bilag IV, som omfatter alt vand på flaske og svarer til artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 90/496.
Krydderurter: Præcisering.
Sukker: Sukker består af et enkelt næringsstof, som er let at identificere og ikke er vildledende 
for forbrugerne.

Ændringsforslag 86

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 
75 cm2,

Begrundelse

Emballager, der er mindre end 75 cm2, bør fritages for den obligatoriske næringsdeklaration.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tyggegummi,

Begrundelse

Produkter som sortimenter og gaver, blandede flerstykspakker og tyggegummi bør også 
fritages.
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Ændringsforslag 88

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,

Begrundelse

Også i virksomheder i fødevaredetailsektoren og den traditionelle fødevareproduktionssektor, 
herunder storkøkkener, fremstilles der produkter til direkte levering til forbrugerne. I den 
forbindelse findes der ikke nogen standardiserede processer, og tilsætningsstoffer og 
ingredienser ændrer sig dagligt. Den traditionelle fødevareproduktion er garant for 
opretholdelse af regionale specialiteter og et varieret udbud. Det er derfor vigtigt, at de 
omhandlede producenter undtages fra kravet om næringsdeklaration.

Ændringsforslag 89

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

Kommis-
sionens 
forslag

Ændringsforslag

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

beskaffenhed og sammensætning
Varebetegnelse

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

Osteerstatning

2. I forhold til skinke sammensat af 
hakkede ingredienser med en 
meget lavere kødandel 

Skinkeerstatning

Begrundelse

Forbrugerne får ikke opfyldt deres forventninger på grund af den stigende anvendelse af 
fødevareefterligninger, der indeholder billigere ingredienserstatninger.

Ændringsforslag 90
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Forslag til forordning
Bilag VI – del A – række 5 – venstre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Krydderi- og krydderurtblandinger, 
hvoraf ingen vægtmæssigt udgør en 
hovedbestanddel

5. Krydderi- og krydderurtblandinger eller 
-præparater, hvoraf ingen vægtmæssigt 
udgør en hovedbestanddel

Begrundelse

Det aktuelle system bør bibeholdes. Krydderipræparater har hidtil været omfattet.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – nr. 1 og 2 – højre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "Olie", suppleret med: 1. "Olie", suppleret med:

enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie, medmindre 
mængden af mættede fedtsyrer og 
transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie.

2. "Fedtstof", suppleret med: 2. "Fedtstof", suppleret med:

enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof, 
medmindre mængden af mættede 
fedtsyrer og transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof.

Begrundelse

Det er anerkendt, at transfedtsyrer er skadelige for helbredet, og de er forbudt i flere lande. 
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Angivelsen af deres tilstedeværelse skal derfor være obligatorisk og særligt synlig. At de er 
omfattet af næringsdeklarationen må ikke forhindre, at de tydeligt anføres under 
ingredienserne.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – række 4 – venstre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uforarbejdet stivelse og stivelse, der er 
modificeret ved fysiske processer eller ved 
hjælp af enzymer

4. Uforarbejdet stivelse, stivelse, der er 
modificeret ved fysiske processer eller ved
hjælp af enzymer, brændt eller dextrineret 
stivelse, stivelse modificeret ved syre- eller 
alkalibehandling og bleget stivelse

Begrundelse

Kategoribetegnelsen "stivelse" bør også omfatte brændt eller dextrineret stivelse, stivelse 
modificeret ved syre- eller alkalibehandling og bleget stivelse. Disse stoffer anvendes ved 
produktion af fødevarer og bør medtages i ingredienslisten. I direktiv 95/2/EF om 
tilsætningsstoffer til levnedsmidler udelukkes de udtrykkeligt fra direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 93

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 
emballeringstidspunktet ligeledes.

Begrundelse

Nettovægten af en fødevare i fast form i en lage vil ændre sig i løbet af produktions- og 
afsætningsperioden som følge af normale gensidige påvirkninger mellem fødevaren i fast 
form og lagen. Hvor meget nettovægten ændrer sig afhænger af en række forhold, f.eks. tid, 
temperatur og transport- og opbevaringsforhold. Derfor bør angivelse af nettovægten ske på 
fremstillingstidspunktet, hvor fødevareproducenten er fuldt ansvarlig for produktet og kan 
angive nettovægten korrekt.
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Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag XI – del A – punkt 1 samt tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vitaminer og mineraler, som kan 
deklareres, og den anbefalede daglige 
tilførsel (ADT)

1. Vitaminer og mineraler, som kan 
deklareres, og den anbefalede daglige 
tilførsel (ADT)

Vitamin A (µg) 800 Vitamin A (µg) 800
Vitamin D (µg) 5 Vitamin D (µg) 5
Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12

Vitamin K (µg) 75
Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80

Thiamin (mg) 1,4 Thiamin (vitamin B1) 
(mg)

1,1

Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Folacin (mg) 200
Vitamin B12 (µg) 1 Vitamin B12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Pantothensyre (mg) 6 Pantothensyre (mg) 6

Kalium (mg) 2000
Chlorid (mg) 800

Calcium (mg) 800 Calcium (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Jern (mg) 14 Jern (mg) 14
Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Zink (mg) 15 Zink (mg) 10

Kobber (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Selen (µg) 55
Chrom (µg) 40
Molybdæn (µg) 50

Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Begrundelse

ADT-værdierne bør bringes i overensstemmelse med de nye referenceværdier i henhold til 
ændringen af direktiv 2008/100/EF om næringsdeklaration (EUT L 285, s. 9).
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag XII – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kulhydrat (undtagen 
polyoler)

4 kcal/g —
17 kJ/g

- kulhydrat (undtagen 
polyoler)

4 kcal/g

- 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

— salatrimtyper 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

Begrundelse

Regning med to forskellige enheder fører til modstridende resultater på grund af 
inkonsekvente omregningsfaktorer. Da "kcal" er en måleenhed, som forbrugerne bedre 
forstår end enheden "kJ", bør deklarationen udelukkende angives i "kcal".

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag XIII – del A – tabel – første række

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Energi kJ og kcal - Energi kcal

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens 
forslag

Ændringsforslag

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

1+4-model
variant 1

variant 2

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med samme forslagsstillers ændringsforslag til 
artikel 33, stk. 1. En grafisk præsentation kan bidrage væsentligt til at forbedre forbrugernes
forståelse af næringsdeklarationen.
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