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KORTFATTAD MOTIVERING

Det är andra gången som utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd behandlar 
kommissionens förslag om livsmedelsinformation till konsumenterna. Jag som föredragande 
är medveten om att det föregående utskottet har lagt ner mycket arbete på yttrandet, som 
utarbetades av Bernadette Vergnaud, och har beslutat att inte öppna Pandoras ask genom att 
lägga fram ett stort antal nya ändringsförslag. Jag har i stället valt att ta med större delen av 
yttrandet som antogs med majoritet av det föregående utskottet. Beslutet föranleddes dels av 
det myckna arbete som redan lagts ned av det föregående utskottet, vilket härmed får ett 
erkännande, dels av behovet av att nå kompromisser för att få till stånd en hållbar märkning 
av livsmedel.

Debatten om märkningen av livsmedel var en viktig fråga under valkampanjen inför 
Europaparlamentsvalet i våras. Därför behöver vissa frågor i kommissionens förslag 
diskuteras. Syftet med detta yttrande är detsamma som för Vergnauds yttrande som antogs i 
februari 2009. Konsumenterna måste ha möjlighet att göra välgrundade val när de köper 
livsmedel. Ett välgrundat val kan bland annat bidra till att lösa det ökande fetmaproblemet i 
Europa.

Livsmedelsinformationen ska därför ge en grundlig introduktion till innehållet i det livsmedel 
som konsumenten köper samt ge en snabb överblick om livsmedlet är hälsosamt. Följaktligen 
har jag valt att ta med många av ändringsförslagen i yttrandet från det föregående utskottet.

Som huvudpunkt har jag valt att stå fast vid det obligatoriska innehållet i näringsdeklarationen 
som det föregående utskottet rekommenderade. Jag har tagit med de åtta viktigaste 
näringsämnena – alla angivna per 100 g eller 100 ml – som ska anges i samma synfält på 
förpackningen. Näringsdeklarationen behöver inte stå i det största synfältet eller på framsidan 
av förpackningen. Jag föreslår att framsidan av förpackningen ska användas för att få en 
snabb överblick. Därför föreslår jag att energivärdet (kalorivärdet) ska anges på framsidan av 
förpackningen. Informationen bör kompletteras med en färgkod som anger om livsmedlet har 
ett högt, medelhögt eller lågt energivärde.

Ett annat tillägg gäller mitt förslag att alla typer av alkohol bör märkas. Alkohol innehåller 
stora mängder kalorier vilket kan ha stor inverkan på det dagliga energiintaget. Konsumenten 
bör få denna information samtidigt som han eller hon analyserar livsmedelsinformationen.

Välinformerade och mer insatta konsumenter kan ta ansvar för sin egen hälsa. En förbättrad 
livsmedelsinformation kommer att få stor betydelse för de europeiska konsumenterna i 
vardagen, då de kan göra välgrundade val när de handlar mat.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens Vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsvärdesdeklarationer är ett viktigt 
verktyg för att informera konsumenterna 
om livsmedlens sammansättning och hjälpa 
dem att göra välgrundade val. I EU:s 
strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 
understryks att konsumenternas möjlighet 
att göra informerade val är avgörande för 
såväl effektiv konkurrens som 
konsumenternas välbefinnande. Kunskap 
om grundläggande näringsprinciper och 
ändamålsenlig näringsvärdesinformation 
på livsmedel skulle göra det påtagligt 
enklare för konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val.

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens Vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsdeklarationer är en metod att 
informera konsumenterna om livsmedlens 
sammansättning och hjälpa dem att göra 
välgrundade val. Utbildnings- och 
informationskampanjer som drivs av 
medlemsstaterna är viktiga för att öka 
konsumenternas förståelse av 
livsmedelsinformationen. I EU:s strategi 
för konsumentpolitiken 2007–2013 
understryks att konsumenternas möjlighet 
att göra informerade val är avgörande för 
såväl effektiv konkurrens som 
konsumenternas välbefinnande. Kunskap 
om grundläggande näringsprinciper och 
ändamålsenlig näringsvärdesinformation 
på livsmedel skulle göra det påtagligt 
enklare för konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val.

Motivering

Att förbättra kosten och öka konsumenternas kunskaper om näringsvärdet i maten kan inte 
uppnås enbart genom märkning. Redan i dag har konsumenterna svårt att förstå all 
information i märkningen, och det är mycket viktigt att medlemsstaterna är mer aktiva i 
upplysningskampanjer för att höja konsumentmedvetenheten.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig
hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning.

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet såsom tillfällig
leverans av livsmedel till tredje man, 
servering och försäljning av livsmedel av 
privatpersoner i samband med t.ex. 
välgörenhet eller lokala marknader och 
sammankomster samt lantbrukares olika 
former av direktförsäljning av livsmedel
omfattas inte av denna förordning.

Motivering

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation.

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: 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 products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
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endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet och hållbarhet.

endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet, öppenhet och insyn och 
hållbarhet

Motivering

För att inte missa EU:s nuvarande mål om en fullt fungerande inre marknad är det viktigt att 
alla nya krav anmäls och undersöks noggrant av samtliga berörda parter, så att man 
försäkrar sig om att de är berättigade och inte utgör något hinder för den fria rörligheten för 
varor.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förhindra en fragmentering av 
bestämmelserna om livsmedelsföretagarnas 
skyldigheter när det gäller 
livsmedelsinformation bör deras 
skyldigheter på detta område förtydligas.

(21) För att förhindra en fragmentering av 
bestämmelserna om livsmedelsföretagarnas 
skyldigheter när det gäller 
livsmedelsinformation bör deras 
skyldigheter på detta område förtydligas.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19 i förordning (EG) nr 178/2002 
ska livsmedelsföretagare med ansvar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte 
påverkar livsmedelsinformationen 
omedelbart vidta åtgärder när de får veta 
att sådan information inte uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra under vilka omständigheter livsmedelsföretagare som inte 
påverkar livsmedelsinformationen ska bidra till att upprätthålla enhetligheten i de krav som 
ställs i denna förordning. Det är också viktigt att understryka att bestämmelserna i artikel 8 
inte innebär en lättnad gentemot de krav som följer av artikel 19 i förordning (EG) 
nr 178/2002 och som detaljhandeln måste följa.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Offentliga
samråd med samtliga berörda parter bör 
underlätta snabba och målinriktade 
ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

Motivering

Alla förändringar av förteckningen över obligatoriska uppgifter får stora följder för 
livsmedels- och dryckesindustrin. Därför är det viktigt att det klart framgår av lagstiftningen 
att samråd måste hållas med samtliga berörda parter när man överväger nya krav på 
märkningen. Därmed säkras en öppen process där alla parter kan lämna sina synpunkter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att liten teckenstorlek 
är en av de största orsakerna till att 
konsumenter är missnöjda med
livsmedelsetiketter. (26)

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och därför bör faktorer 
som storlek, typsnitt, färg och kontrast 
betraktas som en helhet för att 
tillfredsställa konsumenternas krav på 
livsmedelsetiketter.
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Motivering

Etiketternas läsbarhet är avgörande för konsumenterna och bör fortsatt vara ett krav enligt 
den nya förordningen. När tydligheten hos märkningen bedöms bör dock en rad faktorer tas 
med i beräkningen, inte bara typsnittsstorleken.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Kommissionen bör tillsammans med 
medlemsstaterna fastställa en definition 
av drycker såsom alkoläsk, vilka är 
särskilt utformade för att tilltala 
ungdomar, i enlighet med 
Europaparlamentets tidigare resolution, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs yttrande*, kommissionens 
arbeten och allmänhetens oro över 
alkoholrelaterade skador, särskilt bland 
unga och utsatta konsumenter. Eftersom 
dryckerna är alkoholhaltiga bör de 
omfattas av strängare märkningskrav och 
förvaras åtskilt från läskedrycker i 
affärerna.
_____________
*EGT C 77, 30.7.1999, s. 73.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om alkoholhaltiga drycker.
Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
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organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker1, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89 ska samma slags undantag 
gälla för att säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här förordningens 
ikraftträdande och kan då, vid behov,
föreslå särskilda krav inom ramen för den 
här förordningen.

organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och
näringsdeklaration. För öl, likörviner, 
mousserande viner, kryddade starkviner
och liknande produkter som framställs 
från andra frukter än vindruvor, fruktöl, 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker1, samt för alkoholhaltiga 
blanddrycker bör samma slags undantag 
gälla för att säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här förordningens 
ikraftträdande och kan då vid behov föreslå 
särskilda krav inom ramen för den här 
förordningen.

__________
1 EUT L [ …], […], s. […].

__________
1 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

Motivering

För tydlighetens skull bör likörviner, mousserande viner, kryddade starkviner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än druvor samt fruktöl också nämnas. Vin, öl och 
spritdrycker täcks redan av tidigare EU-lagstiftning medan alkoholhaltiga blanddrycker inte 
gör det. I dag är det emellertid svårt att kategorisera alkoholhaltiga blanddrycker och de bör 
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således för tillfället undantas och ingå i kommissionens rapport.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör 
lämnas om avsaknad av denna uppgift 
kan vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om
uppgift om ursprungsland eller härkomstort
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

(29) I syfte att garantera total insyn och 
spårbarhet bör uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort vara obligatoriskt för allt 
kött. Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort ska alltid lämnas på ett sätt 
som inte vilseleder konsumenterna och ska 
baseras på tydligt definierade kriterier som 
förbättrar konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort. Dessa 
kriterier bör inte gälla uppgifter relaterade 
till livsmedelsföretagarens namn eller 
adress.

Motivering

För att förbättra insynen bör konsumenterna känna till köttets ursprungsland.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att undvika onödig belastning på
näringslivet bör vissa kategorier av 
livsmedel som är obearbetade, eller för 
vilka näringsvärdesinformation inte är en 
avgörande faktor vid konsumenternas val, 

(36) För att undvika onödig belastning på
livsmedelstillverkarna och 
livsmedelssäljarna bör vissa kategorier av 
livsmedel som är obearbetade, eller för 
vilka näringsvärdesinformation inte är en 
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undantas från kravet på obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration, såvida inte det i 
annan gemenskapslagstiftning föreskrivs 
att sådan information måste uppges.

avgörande faktor vid konsumenternas val,
eller vilkas yttre förpackning eller etikett 
är så liten att den obligatoriska 
märkningen inte ryms där, undantas från 
kravet på obligatorisk näringsdeklaration, 
såvida inte det i annan 
gemenskapslagstiftning föreskrivs att sådan 
information måste uppges.

Motivering

Det vore inte rätt om man i framtiden enbart till följd av alltför långtgående 
märkningsbestämmelser blev tvungen att öka storleken på livsmedelsförpackningarna.
Följden av detta skulle bli större mängder förpackningsavfall och kanske också större 
portioner eller förpackningar som är vilseledande stora och innehåller tomrum.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till 
nytta när de väljer vad de ska köpa. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan se 
den viktigaste näringsvärdesinformationen 
när de köper livsmedel bör denna 
information därför finnas i etikettens 
huvudsakliga synfält.

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till 
nytta när de väljer vad de ska köpa. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan se 
den viktigaste näringsvärdesinformationen 
när de köper livsmedel bör energivärdet 
(kalorivärdet) anges per 100 g eller 
100 ml i det huvudsakliga synfältet på 
framsidan av förpackningen. All 
näringsvärdesinformation (energivärdet 
ska upprepas) bör anges tillsammans på 
en plats i det huvudsakliga synfältet på 
förpackningen.
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Motivering

Både obligatorisk och frivillig näringsvärdesinformation bör helst anges i samma synfält –
såsom nuvarande lagstiftning föreskriver för näringsdeklarationer – eftersom det vore 
förvirrande för konsumenterna om informationen skulle finnas på olika platser på 
förpackningen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta,
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsdeklarationen, på andra sätt än per 
100 g/100 ml/portion, som används av 
vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt välja. Det finns emellertid inga
vetenskapliga bevis från hela gemenskapen 
om hur genomsnittskonsumenten förstår 
och använder de alternativa sätten att 
uttrycka informationen. För att produkter i 
olika förpackningsstorlekar ska kunna 
jämföras är det därför lämpligt att
näringsvärdet fortfarande obligatoriskt 
anges per 100 g eller 100 ml. Det är också 
lämpligt att tillåta forskning om hur 
konsumenterna uppfattar märkningen så 
att harmoniserade system kan införas, om 
så är lämpligt.

Motivering

Om mängden energi och näringsämnen anges per 100 g eller 100 ml får konsumenterna 
möjlighet att direkt jämföra produkter med varandra. Denna information bör således vara 
obligatorisk. All annan information på förpackningarna ska vara frivillig, så att tillverkarna 
kan välja vad som passar deras produkt.

Ändringsförslag 13
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Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade.
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information.

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade 
samt om färdigförpackade livsmedel och 
måltider som produceras och 
direktlevereras av lokala 
detaljhandelsföretag eller storhushåll till 
slutkonsumenterna. Även om 
konsumenternas krav på annan information 
i dessa fall är begränsade, anses uppgifter 
om potentiella allergener vara mycket 
viktiga. Det finns uppgifter som tyder på 
att de flesta fallen av livsmedelsallergi kan 
spåras till livsmedel som inte är 
färdigförpackade. Konsumenterna bör 
därför alltid få tillgång till denna 
information på den plats där livsmedlet 
inhandlas eller förbrukas.

Motivering

Färdigförpackade livsmedel som produceras av små detaljhandelsföretag eller storhushåll 
tillverkas på ett icke-standardiserat sätt, där ingredienser och recept ofta varierar. Det är 
inte möjligt att fastställa en exakt näringsdeklaration för dessa typer av livsmedel. Uppgiften 
skulle också bli för tidsödande och kostsam för dessa företag. Det är viktigt att dessa typer av 
livsmedel undantas från kravet på en näringsdeklaration, antingen genom ett generellt 
undantag eller genom att medlemsstaterna ges rätt att bestämma reglerna för dessa 
kategorier, något som redan tillåts för livsmedel som inte är färdigförpackade.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Produkter från den 
hantverksmässiga livsmedelsindustrin 
samt färska beredningar, som inom 
detaljhandeln med livsmedel tillverkats 
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direkt på försäljningsstället, kan 
innehålla ämnen som framkallar allergier 
eller intolerans hos känsliga personer.
Eftersom just livsmedel som inte är 
färdigförpackade säljs vid direkt 
kundkontakt bör motsvarande 
upplysningar kunna fås till exempel 
muntligen från försäljaren eller med hjälp 
av ett klart synligt anslag i 
försäljningslokalen eller framlagt 
informationsmaterial.

Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan där livsmedelsföretagens 
verksamhet rör tillhandahållandet av 
livsmedelinformation till konsumenterna.

3. Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan vilka rör 
tillhandahållandet av livsmedelinformation 
till slutkonsumenterna.

Den ska gälla alla livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter, inklusive 
livsmedel som tillhandahålls av storkök
och livsmedel som är avsedda för storkök.

Den ska gälla alla färdigförpackade
livsmedel som är avsedda för 
slutkonsumenter, inklusive livsmedel som 
tillhandahålls av storhushåll och livsmedel 
som är avsedda för storhushåll.

Den ska inte gälla livsmedel som 
förpackas direkt på försäljningsstället, 
innan de överlåts till slutkonsumenten, 
med undantag för bestämmelserna i 
bilaga III i förordningen.

Motivering

Det är just inom livsmedelshandeln det förekommer att produkter som framställs direkt på 
försäljningsstället för omedelbar överlåtelse förses med ett omslag. Av omsorg om större 
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konsumentvänlighet (snabbare inköp, bättre hantering) färdigfördelas produkter i portioner 
(bredbara pålägg) eller slås in i folie (smörgåsar). Sådana produkter som förses med omslag 
strax innan de säljs bör i princip inte omfattas av förordningens tillämpningsområde, 
eftersom de ingalunda kan jämställas med produkter som färdigförpackats inom industrin.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast …* ska kommissionen 
offentliggöra en omfattande och 
uppdaterad förteckning över 
märkningskraven i särskild 
unionslagstiftning om vissa livsmedel.
Senast ...** ska kommissionen lägga fram 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om hur dessa särskilda 
märkningskrav uppfyller denna 
förordning. Om så är lämpligt ska 
kommissionen foga ett relevant förslag till 
rapporten.
___________
*
** 18 månader efter ikraftträdandet av 
denna förordning.

Motivering

Ett av de främsta målen med förslaget är förenkling. Alltför många sektorsspecifika 
EG-direktiv och EG-förordningar innehåller märkningsbestämmelser. Det är nödvändigt att 
samla ihop dem, kontrollera att de är förenliga med de allmänna principerna och ge enkel 
tillgång till den enorma mängden krav för alla företagare och berörda parter i 
livsmedelskedjan. Man bör uppmärksamma alla eventuella fall av bristande konsekvens med 
de allmänna reglerna.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form erbjuds 
slutkonsumenten och först vid 
försäljningen till slutkonsumenten 
förpackas samt livsmedel och färska 
beredningar som färdigförpackas på 
försäljningsstället för direkt försäljning.
Denna punkt ska tillämpas i enlighet med 
bilaga III i denna förordning.

Motivering

Det förekommer också att livsmedel färdigförpackas i affärerna och då brukar de säljas i 
närheten av manuella diskar med försäljningspersonal (också kallade betjäningsdiskar), för 
att inte konsumenterna ska behöva stå länge och vänta vid diskarna. Liksom fallet är med 
livsmedel som förpackas enligt konsumenternas personliga önskemål är det också i det här 
fallet praktiskt omöjligt att kräva att de regler som gäller för färdigförpackade livsmedel ska 
följas, eftersom sortimentet är så stort, produkterna tillverkas för hand och sortimentet 
dessutom växlar från dag till dag.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag 
fram till vilken livsmedlet vid rätt 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper.

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag 
fram till vilken livsmedlet vid angiven 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper.

Motivering

Bästföredatumet ska ses i samband med den angivna förvaringen. Det är 
livsmedelsföretagarens ansvar att räkna fram och ange bästföredatum i kombination med 
förvaringen. Vidare bör man här även definiera sista förbrukningsdag.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) livsmedelsimitation: ett livsmedel som 
ger sken av att vara ett annat livsmedel 
och i vilket en beståndsdel som normalt 
brukar ingå helt eller delvis blandas med 
eller ersätts med en annan beståndsdel.

Motivering

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led tb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

tb) framställningsdatum: den dag då 
livsmedlet blir den produkt som beskrivs.

Motivering

Det bör finnas en definition av framställningsdatum för att förbättra 
konsumentinformationen. Den föreslagna definitionen är identisk med definitionen i 
Codex Alimentarius (CODEX STAN 1-1985).

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det tas 
hänsyn till behovet av en övergångsperiod 
efter det att de nya kraven trätt i kraft, 
under vilken livsmedel vars etiketter inte 

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen, ska det beviljas
en övergångsperiod efter det att de nya 
kraven trätt i kraft, under vilken livsmedel
vilkas etiketter inte uppfyller de nya kraven 
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uppfyller de nya kraven får släppas ut på 
marknaden och lager av sådana livsmedel 
som släppts ut på marknaden före 
övergångsperiodens slut får fortsätta att 
saluföras tills de är slut.

får släppas ut på marknaden och lager av 
sådana livsmedel som släppts ut på 
marknaden före övergångsperiodens slut 
får fortsätta att saluföras tills de är slut.

Motivering

För att underlätta att den inre marknaden fungerar smidigt, samt minimera 
förpackningsavfallet, hör det till att det beviljas en övergångsperiod när nya märkningskrav 
införs.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) genom att konsumenterna med hjälp 
av beteckningen eller presentationer i bild 
på förpackningen förleds att tro att 
livsmedlet innehåller någon viss produkt 
eller beståndsdel, fastän det egentligen 
handlar om ett imiterat livsmedel eller om 
ersättning för en beståndsdel som normalt 
används i en produkt. I sådana fall ska 
produkten på utsidan av förpackningen 
förses med tillägget ”imitation” eller 
”tillverkad med (beteckning för det 
ersättande ämnet) i stället för (beteckning 
för det ämne som ersatts)”.
Det särskilda livsmedlet som är en 
imitation eller innehåller en ersättning 
ska där så är möjligt förvaras åtskilt från 
övriga livsmedel på försäljningsstället.

Motivering

Det händer allt oftare att det saluförs livsmedelsimitationer, såsom ”ost” som tillverkats med 
vegetabiliskt fett. Dessutom kan det konstateras att sådana beståndsdelar som normalt 
används vid framställningen av en produkt delvis ersätts med billigare surrogat. För 
konsumenten går skillnaden i regel inte att urskilja. Av insynsskäl bör därför märkning om 
detta införas.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom illustrationer som vilseleder 
konsumenten om livsmedlets verkliga 
natur eller ursprung,

Motivering

Bilder och grafik får inte användas för att avsiktligen vilseleda konsumenterna om en 
produkts verkliga ursprung. Reklam och frivillig information får inte skymma eller 
undergräva den obligatoriska informationen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa. Konsumenternas 
möjlighet att göra ett välgrundat val får 
heller inte begränsas.

Motivering

Detta ansvar bör inte begränsas till enbart frågan om skyddet av konsumenternas hälsa.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Livsmedelsföretagare som för första 
gången släpper ut ett livsmedel på

3. Livsmedelsföretagare som för första 
gången släpper ut ett livsmedel på
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marknaden vilket är avsett för 
slutkonsumenter eller storkök ska se till att 
livsmedelsinformation har angetts och att 
den är korrekt, i enlighet med gällande 
lagstiftning om livsmedelsinformation.

unionsmarknaden vilket är avsett för 
slutkonsumenter eller storhushåll ska se till 
att livsmedelsinformation har angetts och 
att den är korrekt, i enlighet med gällande 
lagstiftning om livsmedelsinformation.

Motivering

Ordet ”marknad” kan missförstås (t.ex. världsmarknaden). Därför är det viktigt att 
förtydliga att det är EU:s inre marknad som avses här.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, iaktta vederbörlig 
omsorg för att säkerställa att den 
föreskrivna livsmedelsinformationen har 
angetts, i synnerhet genom att inte 
leverera livsmedel som de, på grundval av 
den information som de besitter i egenskap 
av fackmän, vet eller misstänker inte
uppfyller kraven.

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, inte leverera livsmedel 
som de, på grundval av den information 
som de besitter i egenskap av fackmän, 
eller som deras leverantörer har försett 
dem med, vet inte uppfyller kraven i denna 
förordning.

Motivering

Distributörerna kan inte i förväg hållas fullt ansvariga för uppgifter på produkter av ett annat
märke än deras eget.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 9 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artiklarna 10–34 och om 
inget annat följer av undantagen i detta 

1. I enlighet med artiklarna 10–34 och om 
inget annat följer av undantagen i detta 
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kapitel, ska följande uppgifter vara 
obligatoriska:

kapitel, kapitel V och kapitel VI, ska 
följande uppgifter vara obligatoriska:

Motivering

En hänvisning till kapitel V och kapitel VI klargör att inte alla obligatoriska uppgifter krävs 
för icke färdigpackade livsmedel, och att kraven i kapitel IV i fråga om frivilligt märkta 
livsmedel bara gäller om det ges frivillig information. En livsmedelsoperatör som frivilligt 
ger näringsvärdesinformation bör inte vara skyldig att ge annan information som normalt 
skulle krävas för färdigförpackade livsmedel, men som är irrelevanta för icke 
färdigförpackade livsmedel. Dessutom bör det vara upp till livsmedelsoperatören att själv 
avgöra om uppgifterna ska ges.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Livsmedlets beteckning. a) Det namn under vilket varan säljs.

Motivering

Punkt 1 a–h: Språklig ändring i överensstämmelse med det befintliga termbruket i 
märkningsdirektivet 2000/13/EG (jfr artikel 3: bland annat ”det namn under vilket varan 
säljs” och ”nettokvantitet”).

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ingredienser som förtecknas i bilaga II 
och som orsakar allergi eller intolerans 
samt ämnen som framställts därav.

c) Ingredienser som förtecknas i bilaga II 
och som orsakar allergi eller intolerans 
samt ämnen som framställts därav, med
iakttagande av de specifika
bestämmelserna för livsmedelsprodukter 
som inte är färdigförpackade.

Motivering

Den av kommissionen föreslagna texten utvidgar i denna artikel skyldigheten till märkning i 
fråga om allergener till icke färdigförpackade produkter, liksom artikel 13.4. En skyldighet 
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till märkning i fråga om allergener på icke färdigförpackade livsmedel skulle leda till en 
systematisk märkning av dessa allergener, i syfte att täcka alla risker för korsvis förorening.
Det verkar dock som att allergikerorganisationerna föredrar en skyldighet att lämna 
information på försäljningsstället genom affischer eller faktablad.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bästföredatum eller sista 
förbrukningsdag.

f) Bästföredatum eller, i fråga om 
livsmedel som ur mikrobiologisk synpunkt 
är lättfördärvliga, sista förbrukningsdag.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Framställningsdatum.

Motivering

För att man ska kunna uppnå förordningens syfte, nämligen att ge konsumenterna lämplig 
information om den mat de konsumerar så att de kan göra välgrundade val, är det väsentligt 
att de blir upplysta om framställningsdatumet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Namnet eller firmanamnet på och 
adressen till tillverkaren eller förpackaren
eller på en säljare som är etablerad inom 
gemenskapen.

h) Namnet eller firmanamnet på och 
adressen till tillverkaren eller förpackaren 
inom gemenskapen, på säljaren, 
importören eller, i tillämpliga fall, på 
livsmedelsföretagaren i vilkens namn eller 
firmanamn livsmedlet marknadsförs.
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Motivering

Man måste se till att nämna namnet eller firmanamnet samt adressen inom gemenskapen för 
den ansvarige aktör som för första gången släpper ut ett livsmedel på gemenskapsmarknaden.
I detta syfte måste den tänkta förteckningen utökas och specificeras.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska 
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort för obearbetade livsmedel och 
allt kött, inbegripet nötkött, kalvkött, fisk 
och skaldjur, i överensstämmelse med 
befintliga regler för nötkött.

Motivering

För att förbättra insynen bör konsumenterna känna till köttets ursprungsland. Att känna till 
var djuret fötts upp och var köttet förpackats är viktiga uppgifter för att konsumenterna ska 
kunna göra välgrundade val.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 

utgår
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ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Motivering

Redan med tanke på denna bestämmelses stora betydelse får inte kommissionen ges exklusiv 
behörighet att ändra förteckningen över obligatoriska uppgifter.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan ändra bilaga III. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.4.

utgår

Motivering

Ändringar av de obligatoriska uppgifterna utgör inte sådana ”icke-väsentliga delar” i 
förordningen som möjligen skulle kunna antas enligt kommittéförfarandet. Detta är 
lagstiftarens ansvarsområde.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 ska inte påverka tillämpningen av 
mer specifika gemenskapsbestämmelser 
om mått och vikt.

Artikel 9 ska inte påverka tillämpningen av 
mer specifika gemenskapsbestämmelser 
om mått och vikt. Bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/45/EG av den 
5 september 2007 om fastställande av 
bestämmelser för färdigförpackade varors 
nominella mängder1 ska beaktas.
____________

1 EUT L 247, 21.9.2007, s.17.
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Motivering

För att öka förordningens läsbarhet bör man lägga till en hänvisning till direktiv 2007/45/EG 
om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan fastställa att vissa 
obligatoriska uppgifter får göras 
tillgängliga på annat sätt än på 
förpackningen eller etiketten, förutsatt att 
de allmänna principerna och kraven i 
kapitel II i denna förordning uppfylls.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Motivering

Angivandet av de obligatoriska uppgifterna är själva kärnan i förordningen. Sättet för hur 
uppgifterna anges får inte ändras med hjälp av åtgärder som avser att ändra icke-väsentliga 
delar i denna förordning.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i
artikel 41.

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade, som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran och livsmedel som 
färdigförpackas för direkt försäljning, 
gäller bestämmelserna i artikel 41.
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Motivering

Genom detta tillägg klargörs att artikel 13.4 hänvisar till artikel 41 även när det gäller 
livsmedel som direktförpackas (livsmedel som förpackas på försäljningsstället) och inte 
enbart med avseende på färdigförpackade livsmedel. I den av kommissionen föreslagna 
artikel 13.4 saknas en hänvisning till livsmedel som direktförpackas, trots att de omfattas av 
artikel 41 som det hänvisas till i artikel 13.4.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 ak, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 ak, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten i ett tydligt läsbart format 
där konsumenterna omöjligen kan 
vilseledas. Andra faktorer som ska 
beaktas för att göra 
livsmedelsinformationen läsbar är 
textlayout, typsnittets stil, storlek och färg, 
bakgrundsfärg, färg på förpackningen 
och de tryckta upplysningarna samt 
synavstånd och vinkel.

Motivering

För att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val ska all information som finns på en 
etikett vara lätt att se, tydligt läsbar och inte vilseledande.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De obligatoriska uppgifterna som 
anges i artikel 9.1 ska presenteras på ett 
sådant sätt att en betydande kontrast 
mellan de tryckta upplysningarna och 
bakgrunden säkerställs och att de är lätta 
att se, klart läsbara och outplånliga.
Faktorer som ska beaktas för att göra 
livsmedelsinformationen läsbar är 
textlayout, typsnittets stil och teckentyp.
Reklam på förpackningen får inte 
skymma obligatorisk information.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k ska finnas i samma synfält.

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k och i artikel 9.1 c, f, g och j ska 
finnas i samma synfält.

Motivering

Alla uppgifter som rör hälsa (allergiframkallande ämnen, bästföredatum, förvarings- och 
bruksanvisning) bör finnas i samma synfält.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om presentationen av 
obligatoriska uppgifter och besluta att 
utöka de krav som avses i punkt 2 till de 

utgår
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ytterligare obligatoriska uppgifter för 
vissa kategorier eller typer av livsmedel 
som avses i artiklarna 10 och 38. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Motivering

Denna punkt skulle ge kommissionen alltför långtgående befogenheter, eftersom det i det här 
fallet absolut inte är fråga om några ”icke väsentliga delar”.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 10 cm2.

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 50 cm2.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkt 2 ska inte tillämpas på de 
livsmedel som avses i artikel 17.1 och 
17.2.

5. Punkt 2 ska inte tillämpas på de 
livsmedel som avses i artikel 17.1 och 
17.2. Medlemsstater som har fler än ett 
officiellt språk får anta särskilda 
nationella bestämmelser för sådana 
förpackningar eller behållare.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.2 ska obligatorisk 
livsmedelsinformation anges på ett språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna i de 
medlemsstater där ett livsmedel saluförs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.2 ska obligatorisk 
livsmedelsinformation anges på ett språk 
som lätt kan förstås av samtliga
konsumenter, inklusive blinda och 
synskadade, i de medlemsstater där ett 
livsmedel saluförs.

Motivering

Enligt artikel 56a i direktiv 2004/27/EG (ändring av direktiv 2001/83/EG) är det obligatoriskt 
med blindskrift på läkemedelsförpackningar, och det finns krav på att bipacksedeln ska göras 
tillgänglig i format som är anpassat för blinda och synskadade. Då livsmedel som innehåller 
allergiframkallande ingredienser kan skapa allvarliga problem, för den som är ovetande om 
dessa, bör systemet med obligatorisk blindskrift även utvärderas gällande 
innehållsförteckningen av livsmedel.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 50 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.
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Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som förtecknats i 
artiklarna 9 och 29 är inte obligatoriska 
för livsmedel som inte är 
färdigförpackade, inklusive varor i 
storhushåll enligt artikel 2.2 d, med 
undantag för artikel 9.1 c och bilaga III.

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedlets beteckning ska vara dess 
föreskrivna beteckning. Om det inte finns 
någon sådan beteckning, ska livsmedlets 
beteckning vara dess vedertagna 
beteckning eller, om det inte finns någon 
vedertagen beteckning eller denna inte 
används, ska en beskrivande beteckning av 
livsmedlet ges.

1. Livsmedlets beteckning ska vara dess i 
lag föreskrivna beteckning. Om det inte 
finns någon sådan beteckning, ska 
livsmedlets beteckning vara dess 
vedertagna beteckning eller, om det inte 
finns någon vedertagen beteckning eller 
denna inte används, ska en beskrivande 
beteckning av livsmedlet ges.

Motivering

Språklig ändring i konsekvens med det befintliga termbruket i märkningsdirektivet 
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2000/13/EG.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det är tydligare och effektivare att ange ämnet som orsakar allergi och intolerans, i stället 
för ingrediensen som innehåller ett sådant ämne.

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) livsmedlet inte är färdigpackat och det 
på ett tydligt sätt anges på 
försäljningsstället att
– kunderna bör få upplysningar om 
allergiframkallande ämnen i framlagt 
informationsmaterial och vid muntlig 
kontakt med försäljaren som 
kompletterande åtgärd,
– kunderna informeras om att risken för 
korskontaminering inte kan uteslutas, 
eller

Motivering

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
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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.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) volymenheter i fråga om vätskor, a) volymenheter i fråga om vätskor, i 
enlighet med vad som avses i rådets 
direktiv 85/339/EEG av den 27 juni 1985 
om förpackningar för drycker och 
flytande livsmedel1.

__________
1 EGT L 176, 6.7.1985, s. 18.

Motivering

Språklig ändring i konsekvens med det befintliga termbruket i 
märkningsdirektivet 2000/13/EG. Eftersom det i praktiken föreligger ett oklart rättsläge för 
vissa livsmedel i fråga om avgränsningen mellan ”fast” och ”flytande” (bland annat för 
ketchup, såser, majonnäs, glass och kryddor) bör punkt 1 göras mer specifik.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

2. Datumet får inte vara dolt och ska anges 
på väl synlig plats. Det ska anges enligt 
följande:
Bästföredatum
Datumet ska föregås av orden
– ”Bäst före [datum]” om datumet 
omfattar uppgift om dagen,
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–”Bäst före utgången av [månad]” i 
övriga fall.

Motivering

Av tydlighetsskäl ska bilaga IX tas med i rättsaktstexten. Termen ”bäst före …”. bör tolkas i 
enlighet med nationell lagstiftning eller nationella icke-bindande avtal. Undantaget om att 
bästföredatum inte behöver anges för portionsförpackad glass utgår. Eftersom de enskilda 
portionerna kan avskiljas från den förpackning eller det parti som de sålts i, är det 
nödvändigt och obligatoriskt att varje avskiljbar portion är märkt med bästföredatum.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den obligatoriska näringsdeklarationen 
ska innehålla följande uppgifter (nedan 
kallad ”obligatorisk näringsdeklaration”):

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Energivärde. a) Energivärde (kalorivärde).

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det är viktigt att den obligatoriska näringsdeklarationen ger besked om de viktigaste 
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näringsämnena (protein, kolhydrater, bland dem också socker, fett, mättade fettsyror, 
kostfibrer och natrium), i den form de tidigare definierats i gällande lagstiftning 
(direktiv 90/496/EEG). Näringsvärdesinformationen bör inte inrikta sig enbart på potentiella 
”problemnäringsämnen” genom att framhäva just dem, eftersom en sund kost förutsätter 
en väl avvägd tillförsel av alla dessa inslag.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Mängden av mättade fettsyror, 
transfetter, kostfiber och protein.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna punkt ska inte tillämpas på vin eller 
andra vinprodukter enligt definitionen i 
artikel 1.1 i förordning (EG) nr 479/2008
och artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 1601/1999, på liknande produkter 
utom de som framställts av druvor, 
ciderdrycker, på päronvin, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i förordning (EG) nr 110/2008, och på 
andra alkoholhaltiga drycker.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda rättsakter där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsdeklaration för dessa produkter 
fastställs. Dessa rättsakter, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med förfarandet som 
föreskrivs i artikel 290 i fördraget om 
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artikel 49.3. Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Ett antal grundläggande frågor borde klargöras innan man börjar införa krav på innehålls-
och näringsdeklaration för alkoholhaltiga drycker som inte konsumeras för sitt näringsvärde.
Dessutom anger förordningarna (EG) nr 479/2008, nr 1601/91 och nr 110/2008 hur vin och 
spritdrycker ska presenteras och märkas. De ger också en möjlighet att fastställa 
tillämpningsföreskrifter genom sitt särskilda kommittéförfarande. I konsekvensens namn bör 
dessa bestämmelser finnas kvar.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – leden f och g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kostfibrer. utgår
g) Protein.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Kolesterol.

Motivering

Att man anger kolesterol separat från de fetter som innehåller kolesterol kan vara till nytta 
för konsumenterna.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan ändra 
förteckningarna i punkterna 1 och 2.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 

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

Motivering

Detta handlar inte om icke-väsentliga delar. Ändringar av förteckningen över näringsämnen 
får stora följder. Därför bör detta vara lagstiftarens ansvar.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De deklarerade värdena ska vara 
genomsnittsvärden som, beroende på det 
enskilda fallet, grundar sig på

4. De deklarerade värdena ska vara 
genomsnittsvärden som gäller fram till 
utgången av bästföredatumet och, 
beroende på det enskilda fallet, grundar sig 
på

a) tillverkarens analys av livsmedlet, eller a) tillverkarens analys av livsmedlet, eller
b) en beräkning baserad på de kända eller 
faktiska genomsnittsvärdena för de 
använda ingredienserna, eller

b) en beräkning baserad på de kända eller 
faktiska genomsnittsvärdena för de 
använda ingredienserna, eller

c) en beräkning baserad på allmänt 
fastställda och godtagna uppgifter.

c) en beräkning baserad på allmänt 
fastställda och godtagna uppgifter.

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

Bestämmelserna om tillämpningen av 
deklarationen av energi och näringsämnen i 
fråga om de deklarerade värdenas 
noggrannhet, t.ex. skillnaderna mellan de 
deklarerade värdena och de värden som 
fastställs i samband med offentliga 
kontroller, ska, efter det att myndigheten 
avgett sitt yttrande, antas i enlighet med
det föreskrivande förfarandet i artikel 49.2 
i samband med att förordningen träder i 
kraft.

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

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

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

Om livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning ska den mängd 
energi och näringsämnen som avses i 
punkt 1 också anges per portion.
Om information per portion anges ska 
antalet portioner i förpackningen anges 
Portioner ska anges genom ordet 
”portion”.

Motivering

För att ge konsumenterna möjlighet att jämföra olika livsmedel inom samma kategori –
oavsett storlek på och innehåll i förpackningarna – är det absolut nödvändigt att mängden 
energi och näringsämnen alltid anges per 100 g eller per 100 ml. Utöver detta bör det vara 
möjligt att uttrycka mängden per portion, om producenten så önskar.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 

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

vad som är lämpligt, anges i procent av de 
rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g eller per 100 ml 
eller per portion i enlighet med 
artikel 31.2. Om innehållet av vitaminer 
och mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Motivering

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

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

per 100 g eller 100 ml får
näringsdeklarationen anges per portion, 
förutsatt att det står vilken mängd som 
ingår i en portion.

Motivering

Språklig anpassning till den engelska versionen (”in addition”). För att inte konsumenterna 
ska vilseledas ska en näringsdeklaration per portion tillåtas om portionsmängden tydligt 
anges på produkten. Det ska vara frivilligt att ytterligare ange uppgifter om antalet portioner 
som ingår i en förpackning.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Näringsdeklarationen får uttryckas per 
portion endast om livsmedlet är tydligt 
portionsförpackat i en eller flera portioner 
som lätt kan identifieras och som alla är 
av samma storlek.

Motivering

Livsmedel som är tydligt portionsförpackade i en eller flera separata portioner som alla är av 
samma storlek bör behandlas på samma sätt som livsmedel som är färdigförpackade i 
portionsförpackning.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 

3. Kommissionen ska anta rättsakter för 
att fastställa om näringsdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet för de delar som 
anges i artikel 29.1 a kan uttryckas endast 
per portion för de livsmedel som inte 
anges i artikel 29.2. Dessa rättsakter, som 
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endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

avser att ändra icke väsentliga delar av 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt före 
övergångsperiodens utgång.

Motivering

I vissa fall skulle det också vara till nytta för konsumenterna om energivärdet angavs per 
portion. Definitionen av portionsstorlekarna måste dock alltid harmoniseras för att olika 
märken av samma produkttyp ska kunna jämföras.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

b) Den baseras på de rekommenderade 
intag som fastställs i del B i bilaga XI per 
100 g eller per 100 ml. Om en vara är 
färdigförpackad i portionsförpackning 
eller levereras i mängder mindre än 100 g 
respektive 100 ml räcker det med att 
uppgifterna anges per portion och ställs i 
relation till vilken mängd som levereras.
Om rekommenderade intag inte finns, ska
näringsdeklarationen grunda sig på 
allmänt erkända vetenskapliga råd om intag 
av energi eller näringsämnen.

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

c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.
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2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

2. Mönster för grafisk framställning har 
förts in i del Ca i bilaga XIII.

Motivering

En grafisk presentation kan klart bidra till att konsumenterna förstår näringsdeklarationen 
bättre.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk näringsdeklaration 
ska visas i samma synfält. Uppgifterna ska 
i förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, proteiner, 
kolhydrater, fett, med en särskild uppgift 
om mättade fettsyror, kostfibrer,
sockerarter, och salt.

Motivering

För att konsumenterna snabbt ska kunna se produktens energivärde ska detta finnas på 
framsidan av förpackningen. Förutom att konsumenterna får mer övergripande information 
är det värdefullt för dem att i samma synfält få all information som behövs för att göra ett 
välgrundat val.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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deklarationen göras som löpande text.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig
är näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter inte obligatorisk, med 
undantag av allergener.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4 - stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om energivärdet eller innehållet av ett 
eller flera näringsämnen i en vara är lika 
med noll får uppgifterna om 
näringsvärdet för dessa beståndsdelar 
ersättas med orden ”Innehåller ej …” i 
omedelbar anslutning till 
näringsdeklarationen, om en sådan finns.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 

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

rådets förordning (EG) nr 509/2006 av 
den 20 mars 2006 om garanterade 
traditionella specialiteter av 
jordbruksprodukter och livsmedel1, 
rådets förordning (EG) nr 510/2006 av 
den 20 mars 2006 om skydd av 
geografiska beteckningar och 
ursprungsbeteckningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel2, 
rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin3, 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 110/2008 av 
den 15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker4 samt 
rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av 
den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter5, ska punkterna 3 och 4 gälla 
när ett livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort anges frivilligt för att 
informera konsumenterna om att ett 
livsmedel härrör eller kommer från 
Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.
__________
1 EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.
2 EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
3 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.
4 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16
5 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.

Motivering

Räckvidden för punkt 2 måste klarläggas exakt. Kommissionens avsikt verkar vara att 
produkter med en geografisk beteckning inte ska behöva ursprungsmärkas. Det finns 
fem förordningar om geografiska beteckningar och det ter sig lämpligt att citera dem här.
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bestämmelserna i artikel 14 ska inte 
gälla frivillig information, men sådan 
information ska under alla 
omständigheter vara lättläst.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska även 
dessa ingrediensers ursprungsland eller 
härkomstort anges, utom för sådana 
produkter vilkas ingredienser enligt 
artikel 20 i denna förordning inte behöver 
ursprungsmärkas.

Motivering

För att texten fortsatt ska bli konsekvent måste punkt 3 ändras, så att det anges att punkt 3 
inte gäller för de produkter som omfattas av det undantag som avses i artikel 20.1.

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För whisky ska ursprungsland alltid 
anges, i det huvudsakliga synfältet. Om 
whiskyn härrör från mer än ett land ska 
vart och ett av dessa uppges.
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Motivering

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

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Kapitel VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Motivering

Nationella bestämmelser strider mot principen om harmonisering och fri rörlighet för varor 
på den inre marknaden.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Kapitel VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Motivering

Nationella bestämmelser strider mot principen om harmonisering och fri rörlighet för varor 
på den inre marknaden.

Ändringsförslag 79
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Förslag till förordning
Artikel 53 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 15 år efter 
ikraftträdandet].

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Motivering

De särskilda reglerna för små och medelstora företag och antalet anställda i dem måste få ett 
bredare tillämpningsområde för att fungera effektivt. Livsmedel som har släppts ut på 
marknaden före förordningens ikraftträdande måste kunna fortsätta säljas till dess att de tagit 
slut.

Ändringsförslag 81

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel som har släppts ut på 
marknaden före ikraftträdandet av denna 
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förordning och inte uppfyller kraven i 
förordningen får fortsätta säljas på 
unionsmarknaden tills lagren tagit slut.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.3 – högerspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Innehåller en källa till fenylalanin” ”Innehåller aspartam”

Motivering

Syftet med denna ändring är att göra det lättare för konsumenterna att förstå, i och med att 
man använder det vanliga namnet och inte den tekniska termen

Ändringsförslag 83

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. YTBEHANDLING AV FRUKT OCH 
GRÖNSAKER
Frukt och 
grönsaker som 
ytbehandlats 
efter skörden 
med tillsatser 
eller 
bekämpnings-
medel

”Ytbehandlat”

Motivering

De nuvarande reglerna innehåller inget generellt krav på information om ytbehandling av 
frukt och grönsaker efter skörden med hjälp av antingen tillsatser eller bekämpningsmedel, 
för att upprätthålla färskheten. Det innebär att produkten exponeras med en annan 
”färskhet” än vad konsumenterna förväntar sig. Konsumenterna har rätt att få veta om de 
livsmedel de köper har ytbehandlats.
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Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kött- och fjäderfäprodukter
Om nötkötts- eller grisköttsproteiner har 
använts vid framställningen av 
kycklingprodukter ska det alltid tydligt 
anges på förpackningen.

Motivering

Om nötkötts- eller grisköttsproteiner har använts vid framställning av kycklingprodukter 
måste konsumenten alltid få veta det. Det är synnerligen viktigt för konsumenterna, särskilt 
för dem som har religiösa skäl.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksatserna 3, 4, 5 och 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vatten som är avsedda som livsmedel, 
inbegripet sådana som endast tillsatts 
koldioxid och/eller aromer.

– Naturliga mineralvatten eller andra 
vatten som är avsedda som livsmedel, 
inbegripet sådana som endast tillsatts 
koldioxid och/eller aromer.

– Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

– Örtkryddor, kryddor, smaksättningar 
och blandningar därav.

– Salt och saltersättningar. – Salt och saltersättningar.

– Socker.

Motivering

Vatten: I artikel 28.1 i förslaget står följande: ”Bestämmelserna i detta avsnitt [3] gäller inte 
livsmedel som omfattas av följande rättsakter: b) Rådets direktiv 80/777/EEG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga 
mineralvatten”. För att undvika förvirring är det viktigt att det bara finns ett enda undantag i 
bilaga IV som omfattar allt vatten på flaska i överensstämmelse med artikel 1.2. i 
direktiv 90/496.

Örtkryddor: Förtydligande.
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Socker: Socker består av ett enda näringsämne som lätt kan identifieras och som inte är 
vilseledande för konsumenterna.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 75 cm2.

Motivering

Förpackningar som är mindre än 75 cm² bör undantas från obligatorisk näringsdeklaration.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tuggummi.

Motivering

Produkter som säljs i blandningar, presentförpackningar och i mixade flerpack samt 
tuggummin bör också undantas.

Ändringsförslag 88

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel som inte är färdigförpackade, 
inklusive i storhushåll, och avsedda för 
direkt konsumtion.

Motivering

Att produkter tillverkas för att genast överlåtas till konsumenterna, det förekommer också 
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inom detaljhandeln med livsmedel och den hantverksmässiga livsmedelsindustrin, bland 
annat i storkök. Då finns det inga standardiserade förfaranden och ingredienserna och de 
andra ämnena som ingår i livsmedlen ändrar sig från dag till dag. Den hantverksmässiga 
livsmedelsindustrin garanterar att regionala specialiteter kan finnas kvar och tryggar 
mångfalden i utbudet. Därför måste de ovannämnda tillverkarna undantas från kraven på 
obligatorisk näringsdeklaration.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga V – del Ca (ny)

Kommissionens 
förslag

Ändringsförslag

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

beskaffenhet och sammansättning
Beteckning

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

Imiterad ost

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

Imiterad skinka

Motivering

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

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – punkt 5 – vänsterspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Blandningar av kryddor eller örtkryddor 
där ingen krydda eller örtkrydda påtagligt 
dominerar med hänsyn till vikt

5. Blandningar och beredningar av 
kryddor eller örtkryddor där ingen krydda 
eller örtkrydda påtagligt dominerar med 
hänsyn till vikt.
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Motivering

Det nuvarande systemet bör behållas. Hittills har även kryddberedningar omfattats.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkterna 1 och 2 – högerspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ”Olja” tillsammans med 1. ”Olja” tillsammans med
antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om en härdad olja såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfetter ingår i 
näringsdeklarationen.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om en härdad olja.

2. ”Fett”, tillsammans med 2. ”Fett”, tillsammans med
antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfetter ingår i 
näringsdeklarationen.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett.

Motivering

Transfetterna är kända för att vara skadliga för hälsan och är förbjudna i flera länder. Det 
måste därför bli obligatoriskt att på ett väl synligt sätt ange om de förekommer. Det faktum 
att de ingår i näringsdeklarationen bör inte få hindra att de anges tydligt bland 
ingredienserna.
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Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 4 – vänsterspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stärkelse, och stärkelse som modifierats 
genom fysikaliska processer eller med 
hjälp av enzymer

4. Stärkelse, och stärkelse som modifierats 
genom fysikaliska processer eller med 
hjälp av enzymer, rostad eller dextrinerad 
stärkelse, stärkelse som är modifierad 
med behandling med syra eller alkali och 
blekt stärkelse.

Motivering

Kategorin stärkelse bör kompletteras med rostad eller dextrinerad stärkelse, stärkelse som är 
modifierad med behandling med syra eller alkali och blekt stärkelse. Dessa ämnen används 
praktiskt i samband med livsmedelstillverkning och bör anges i ingrediensförteckningen. I 
direktiv 95/2/EG om livsmedelstillsatser undantas dessa ämnen uttryckligen från den 
rättsaktens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag ska även livsmedlets avrunna nettovikt 
vid tidpunkten för förpackningen anges.

Motivering

Nettovikten av ett livsmedel i fast form som ligger i en lag kommer att förändras under 
perioden från tillverkningen till försäljningen till konsumenten, till följd av vanliga reaktioner 
mellan livsmedlet och lagen. Hur mycket nettovikten förändras beror på flera omständigheter, 
t.ex. tidsrymden, temperaturen och förhållandena under transport och förvaring. Därför bör 
man ange nettovikten vid tidpunkten för tillverkningen, då livsmedelsproducenten är fullt 
ansvarig för produkten och i stånd att ange nettovikten korrekt.
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 1 och tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vitaminer och mineralämnen som får 
deklareras samt rekommenderat dagligt 
intag (RDI) av dessa

1. Vitaminer och mineralämnen som får 
deklareras samt rekommenderat dagligt 
intag (RDI) av dessa

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
Tiamin (mg) 1,4 Tiamin (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 Folsyra (µg) 200

Vitamin B12 (µg) 1 Vitamin B 12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Pantotensyra (mg) 6 Pantotensyra (mg) 6

Kalium (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Kalcium (mg) 800 Kalcium (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Järn (mg) 14 Järn (mg) 14

Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Zink (mg) 15 Zink (mg) 10

Koppar (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Selen (µg) 55
Krom (µg) 40
Molybden (µg) 50
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Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Motivering

RDI-värdena bör anpassas till de nya referensvärdena enligt ändringen av direktivet om 
näringsvärdesdeklaration 2008/100/EG (EUT L 285, 29.10.2008, s. 9).

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Bilaga XII – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kolhydrater (utom 
polyoler)

4 kcal/g —
17 kJ/g.

– Kolhydrater (utom 
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

– Fett 9 kcal/g —
37 kJ/g.

– Fett 9 kcal/g

– Salatrim 6 kcal/g —
25 kJ/g.

– Salatrim 6 kcal/g

– Alkohol (etanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g.

– Alkohol (etanol) 7 kcal/g

– Organiska syror 3 kcal/g —
13 kJ/g.

– Organiska syror 3 kcal/g

Motivering

Beräkning med två olika enheter leder till motstridiga resultat på grund av inkonsekventa 
omräkningsfaktorer. Eftersom måttenheten ”kcal” lättare förstås av konsumenterna än 
enheten ”kJ” bör informationen ges endast i form av ”kcal”.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – tabell – första raden

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Energi kJ och kcal – Energi kcal
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del Ca (ny)

Kommissionens 
förslag

Ändringsförslag

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

1 plus 4-modellen
Version 1

Version 2
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Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med det ändringsförslag från samma ledamot 
vilket hänför sig till artikel 33.1. En grafisk presentation kan klart bidra till att 
konsumenterna förstår näringsdeklarationen bättre.
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