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Ændringsforslag 80
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise levering af 
fødevarer til tredjeparter, servering og salg 
af fødevarer i forbindelse med f.eks. 
velgørenhedsarrangementer eller byfester 
og lokale møder samt de forskellige 
former for direkte salg af fødevarer fra 
landbrugere, hører ikke under denne 
forordnings anvendelsesområde. For at 
undgå at overbelaste de små og 
mellemstore virksomheder, navnlig i den 
traditionelle fødevareproduktionssektor, 
bør ikke-færdigpakkede produkter være 
undtaget fra kravet om mærkning.

Or. en

Begrundelse

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

Små og mellemstore virksomheder i den traditionelle fødevareproduktionssektor fremstiller 
produkter, som ikke er færdigpakkede til direkte levering til forbrugerne. I den forbindelse 
findes der ikke nogen standardiserede processer, og tilsætningsstoffer og ingredienser ændrer 
sig dagligt. Det bør heller ikke glemmes, at netop den traditionelle fødevareproduktion er en 
garant for, at de regionale specialiteter bevares, står for kreativitet og innovation og dermed 
sikrer et mangfoldigt udbud. Det er derfor vigtigt, at ikke-færdigpakkede produkter undtages 
fra mærkningskravet.
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Ændringsforslag 81
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) For at 
fødevareinformationslovgivningen kan 
tilpasse sig til ændringer i forbrugernes 
informationsbehov, og unødvendigt 
emballageaffald kan undgås, bør den 
obligatoriske mærkning af fødevarer 
begrænses til en basismærkning med de 
nødvendige oplysninger, der påviseligt er 
af stor interesse for flertallet af 
forbrugerne. Supplerende oplysninger ud 
over den obligatoriske basismærkning 
kan frivilligt stilles til rådighed for 
interesserede forbrugere. De nye 
informations- og 
kommunikationsteknologier rummer 
forskellige muligheder herfor som f.eks. 
særlige informationssider på internettet 
eller stregkodelæsere på salgsstederne.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fylde emballagen med oplysninger. Bortset fra 
miljøbelastningen herved kan flertallet af forbrugerne, der træffer deres købsbeslutninger 
inden for få sekunder, heller ikke absorbere alle disse oplysninger. Det skal derfor sikres, at 
de grundlæggende oplysninger, der påviseligt er vigtigst, forefindes på emballagen, mens 
supplerende oplysninger ud over disse kan stilles til rådighed for interesserede forbrugere via 
alternative kanaler.
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Ændringsforslag 82
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 83
Liem Hoang Ngoc

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
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muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter.

muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter. Ved hjælp af 
skriftstørrelse, skrifttype, farve og 
kontrast bør det derfor gøres hurtigt og let 
for forbrugerne at læse etiketterne.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost.  
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter.

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige, forståelige og læselige uden at 
indeholde en overflod af oplysninger, så 
de kan hjælpe forbrugere, der ønsker at 
træffe mere kvalificerede valg af fødevarer 
og kost.  Undersøgelser har vist, at 
læsbarhed er vigtig for, at 
mærkningsoplysninger bedst muligt kan 
påvirke læseren, og at lille skrift er en af 
hovedårsagerne til forbrugernes 
utilfredshed med fødevareetiketter.

Or. nl

Begrundelse

Overflod skader. Hvis etiketter på fødevarer indeholder for mange oplysninger, er de ikke 
længere informative. I så fald forfejler de deres mål, nemlig at forbrugerne skal kunne træffe 
mere kvalificerede valg af fødevarer og kost.

Ændringsforslag 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter.

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og derfor bør 
faktorer som skriftstørrelse, skrifttype, 
farve og kontrast overvejes samlet for at 
sikre forbrugernes tilfredshed med 
fødevareetiketter.

Or. it

Ændringsforslag 86
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen bør reglerne for alkoholholdige blandede drikkevarer være de 
samme som for vin, øl og spiritus.
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Ændringsforslag 87
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 88
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem vin og andre alkoholholdige drikkevarer. Der er allerede fastsat et 
udtømmende sæt af tekniske standarder i forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999, som 
fuldt ud dækker alle ønologiske fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og former for 
præsentation og mærkning af vine, således at det er sikret, at alle led i kæden er omfattet, og 
at forbrugerne er beskyttet og modtager korrekt information. Desuden ændres produktets 
sammensætning i tidens løb: vin på flaske udvikler sig hele tiden.
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Ændringsforslag 89
Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Alle alkoholholdige drikkevarer bør være omfattet af forordningen, hvis dens målsætning om 
at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sundhed skal opfyldes.

Ændringsforslag 90
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør hedvine, mousserende vine, aromatiserede vine og lignende 
produkter fremstillet af andre frugter end druer samt frugtøl også nævnes. Vin, øl og spiritus 
er allerede omfattet af tidligere EU-forordninger, mens alkoholholdige blandede drikkevarer 
ikke er. Der er imidlertid i dage problemer med at bestemme, hvordan man skal kategorisere 
alkoholholdige blandede drikkevarer, og disse bør derfor for indeværende undtages og indgå 
i den rapport, som Kommissionen skal udarbejde.
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Ændringsforslag 91
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration.
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forbindelse med nærværende forordning. 
2EUT L […] af […], s. […].

Or. en

Begrundelse

Selv om Kommissionen har ret i, at der allerede er fastlagt særlige regler for vin, gælder det 
samme ikke for øl og spiritus: det er vigtigt for forbrugerne at kende ingredienserne, ikke kun 
på grund af disse produkters kalorieindhold, men også på grund af den hyppige brug af 
kunstige tilsætningsstoffer.

Ændringsforslag 92
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Med henblik på at sikre fuld 
sporbarhed og gennemsigtighed bør 
angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed være obligatorisk for alt 
kød. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der gør det 
lettere for forbrugerne at forstå 
oplysningerne om en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed. 
Sådanne kriterier bør ikke gælde for 
oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør forbrugerne kende kødprodukters oprindelsesland.
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Ændringsforslag 93
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
energi- og kulhydratindholdet i alle
alkoholholdige drikkevarer.

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem vin og andre alkoholholdige drikkevarer. Der er allerede fastsat et 
udtømmende sæt af tekniske standarder i forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999, som 
fuldt ud dækker alle ønologiske fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og former for 
præsentation og mærkning af vine, således at det er sikret, at alle led i kæden er omfattet, og 
at forbrugerne er beskyttet og modtager korrekt information. Desuden ændres produktets 
sammensætning i tidens løb: vin på flaske udvikler sig hele tiden.
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Ændringsforslag 95
Liem Hoang Ngoc

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 96
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det ville ikke være rimeligt, hvis fødevareemballage for fremtiden skulle gøres større 
udelukkende af hensyn til omfattende mærkningsbestemmelser. Det ville medføre mere 
emballageaffald og eventuelt større portioner eller "fupemballage".
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Ændringsforslag 97
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning 
har vist, at forbrugerne synes, at 
oplysningerne i det primære synsfelt eller 
"foran på pakken" er nyttige, når de skal 
beslutte, hvad de skal købe. For at sikre, 
at forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor 
findes i etikettens primære synsfelt. (38)

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget nogen forbrugeradfærdsundersøgelser 
vedrørende køb af fødevarer, der dækker alle medlemsstater (se også betragtning 38). 
Endvidere er det næppe muligt generelt at definere et primært synsfelt på grund af de 
mangeartede former for fødevareemballage, lige så lidt som man ved visse emballageformer 
entydigt kan skelne mellem for- og bagside. Oplysningerne bør være enkle, let forståelige og 
angives i en let genkendelig form, hvilket imidlertid ikke nødvendigvis betyder, at de kun bør 
optræde "foran på pakken". 



PE438.135v03-00 16/145 AM\802277DA.doc

DA

Ændringsforslag 98
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at oplysningerne 
i det primære synsfelt eller "foran på 
pakken" er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør energiværdien 
(kalorieværdien) derfor anføres i det
primære synsfelt foran på pakningen ved 
hjælp af et system med forskellige 
farvekoder. Imidlertid bør alle 
næringsoplysninger (med gentagelse af 
energiværdien) anføres samlet ét sted i det 
samme synsfelt på pakningen.

Or. en

Begrundelse

Selv om erfaringerne med forskellige farvekoder er positive, er det på nuværende tidspunkt 
for tidligt at forpligte medlemsstaterne til at gennemføre et sådant system. Der er behov for 
mere information og dokumentation. Dette er også anført i betragtning 38, som opfordrer til 
mere forskning i forbrugernes forståelse af oplysninger i forskellige medlemsstater, således at 
der kan indføres harmoniserede ordninger, hvis det er relevant.
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Ændringsforslag 99
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 100
Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at oplysningerne 
i det primære synsfelt eller "foran på 

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

pakken" er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor 
findes i etikettens primære synsfelt.  
Etiketten bør bestå af et farvekodesystem 
med farverne grøn, gul og rød kombineret 
med teksten "høj", "middel" og "lav", 
angivet pr. 100 g eller pr. 100 ml. 
Forskningen har vist, at forbrugerne 
finder oplysninger angivet i et system med 
flere farver lettest at forstå.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den seneste forskning og af målsætningen om at forbedre forbrugernes kostvaner og 
ernæringsmæssige forståelse er der behov for en let forståelig mærkning med farvekoder og 
tekst på pakningens forside.

Ændringsforslag 101
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Overflod skader. Hvis etiketter på fødevarer indeholder for mange oplysninger, er de ikke 
længere informative. I så fald forfejler de deres mål, nemlig at forbrugerne skal kunne træffe 
mere kvalificerede valg af fødevarer og kost.

Ændringsforslag 102
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskningen 
vedrørende placeringen af sådanne 
oplysninger har ikke givet entydige 
resultater. For at sikre, at forbrugerne nemt 
kan se alle de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør alle sådanne oplysninger 
vises samlet inden for det samme synsfelt.

Or. en

Begrundelse

Den gennemsnitlige forbruger vil finde det mere praktisk og lettere at forstå, hvis alle vigtige 
oplysninger(næringsindhold, allergener, tilberednings- og serveringsforslag etc.) findes i 
samme synsfelt på etiketten. Det betyder, at etiketten på bagsiden altid vil skulle indeholde 
alle de oplysninger, som forbrugerne har brug for at kunne træffe kvalificerede valg.
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Ændringsforslag 103
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis mængden af energi og næringsstoffer angives pr. 100 g eller pr. 100 ml, får forbrugerne 
mulighed for direkte at sammenligne produkter. Derfor bør disse oplysninger være 
obligatoriske. Alle andre oplysninger på pakningerne bør være frivillige, således at 
producenterne selv kan vælge, hvad der passer deres produkt bedst.
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Ændringsforslag 104
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Allerede dækket af betragtning 37.

Ændringsforslag 105
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(41) Oplysninger om potentielle 
allergenser er også meget vigtige for 
allergikere i forbindelse med ikke-
færdigpakkede fødevarer og for 
storkøkkener. Sådanne oplysninger bør 
derfor altid stå til forbrugerens rådighed 
på det sted, hvor fødevaren købes eller 
indtages.
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forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Særbestemmelser i medlemsstaterne ville være til skade for det indre marked og ville gøre 
denne forordning absurd.

Ændringsforslag 106
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(41) Oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer og fødevarer, der leveres af 
storkøkkener, bør principielt gives på 
frivilligt grundlag. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. I 
henhold til denne forordning bør det 
derfor være obligatorisk at stille sådanne 
oplysninger til rådighed.

Or. de

Begrundelse

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
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europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Ændringsforslag 107
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at sikre, at mere detaljerede krav 
til fødevareinformation udformes og 
fastsættes ved en dialektisk proces og med 
udgangspunkt i bedste praksis bør der 
være fleksible mekanismer på 
fællesskabsplan og på nationalt plan, der 
bygger på en åben og gennemsigtig 
offentlig høringsproces og vedvarende 
samspil mellem en bred vifte af 
repræsentative aktører. Sådanne 
mekanismer kan udmønte sig i 
udformning af nationale ikke-bindende 
ordninger på grundlag af grundig 
forbrugerforskning og bred høring af 
aktørerne. Der bør være mekanismer, der
gør, at forbrugerne er i stand til at 
identificere fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med den nationale 
ordning, f.eks. med et 
identifikationsnummer eller et symbol.

(45) Præsentationsformer, der allerede 
har vundet indpas i medlemsstaterne, og 
som gør, at forbrugerne er i stand til at 
identificere fødevarer, der opfylder visse 
kriterier, bør fortsat kunne anvendes på 
frivillig basis. Der bør desuden være 
mulighed for i overensstemmelse med 
denne forordning at anvende industri- og 
handelsbaserede præsentationsmåder for 
næringsdeklarationer. Sådanne 
præsentationsformer bør hvile på 
pålidelige resultater af 
forbrugerforskningen. 

Or. de

Begrundelse

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden. Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.
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Ændringsforslag 108
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Produkter fra den traditionelle 
fødevareproduktionssektor og ferskvarer 
fra fødevaredetailsektoren, der produceres 
direkte på salgsstedet, kan indeholde 
stoffer, der forårsager reaktioner hos 
personer med fødevareallergi eller 
fødevareintolerans. Da det netop er 
sådanne ikke-færdigpakkede produkter, 
der sælges i direkte kontakt med kunden, 
bør den relevante information f.eks. 
tilvejebringes gennem dialog på 
salgstidspunktet eller ved hjælp af et klart 
synligt skilt i salgsområdet eller ved at 
lade oplysningsmateriale ligge fremme.

Or. en

Begrundelse

En omfattende allergimærkning af alle produkter er praktisk talt  umulig i forbindelse med 
ikke-færdigpakkede varer og ville navnlig medføre betydelige konkurrencemæssige ulemper 
og yderligere omkostninger for små og mellemstore virksomheder. Derudover kan 
muligheden for krydskontaminering ikke udelukkes på steder, hvor der kun er et begrænset 
areal til rådighed for forarbejdning.

Ændringsforslag 109
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, der vedrører 
fødevareinformation til de endelige 
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forbrugerne. forbrugere.
Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener. 

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

Den finder ikke anvendelse på fødevarer, 
der færdigpakkes direkte på salgsstedet 
inden levering til den endelige forbruger.

Or. de

Begrundelse

Netop inden for fødevarehandlen forsynes produkter, der fremstilles på salgsstedet med 
henblik på direkte levering, med en emballage. Af hensyn til forbrugervenligheden (hurtigt 
indkøb, bedre håndtering) pakkes produkter i portioner (pålæg) eller forsynes med folie 
(sandwich). Sådanne produkter, der emballeres kort tid før salget, bør principielt være 
undtaget fra denne forordnings anvendelsesområde, da de på ingen måde kan sidestilles med 
industrielt færdigpakkede produkter.

Ændringsforslag 110
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 111
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
fødevarer, der udbydes til den endelige 
forbruger uden at være færdigpakkede, og 
som først pakkes på tidspunktet for salget 
til den endelige forbruger, samt fødevarer 
og ferske varer, der færdigpakkes på 
salgsstedet med henblik på direkte salg,

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 112
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
fødevarer, der sælges direkte til den 
endelige forbruger uden indpakning,  
fødevarer, som kun indpakkes, hvis 
overhovedet, på tidspunktet, hvor de 
sælges til den endelige forbruger,  samt 
dagfriske varer, som færdigpakkes med 
henblik på salg på selve produktionsdagen

Or. en
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Begrundelse

For at sikre, at forordningen kan fungere efter hensigten, bør der ikke kun være en definition 
af færdigpakkede fødevarer, men også af ikke-færdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 113
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 114
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, fastsættes der, 
medmindre kravene vedrører 
hasteforanstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed, en overgangsperiode 
på højst 18 måneder efter de nye kravs 
ikrafttrædelse, hvor fødevarer med 
etiketter, der ikke opfylder de nye krav, 
kan bringes i omsætning, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet bragt i 
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omsætning inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt.

Or. en

Begrundelse

 For at begrænse mængden af emballageaffald er det normalt at fastsætte en 
overgangsperiode, når der indføres nye mærkningskrav, medmindre der er tale om en 
overhængende sundhedsrisiko for befolkningen, i hvilket tilfældet det muligvis ikke er 
hensigtsmæssigt med en overgangsperiode. Ændringsforslaget svarer til det, ordføreren 
stiller, med tilføjelse af ordet "hasteforanstaltninger", som hun selv refererer til i sin 
begrundelse.

Ændringsforslag 115
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, fastsættes passende 
overgangsperioder på mindst tre år efter 
de nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres. Der tages i denne 
forbindelse hensyn til, at lagre af sådanne 
fødevarer, der er blevet markedsført inden 
udløbet af overgangsperioden, fortsat kan 
sælges, indtil lagrene er opbrugt, dog ikke 
senere end tre år efter ikrafttrædelsen af 
de nye bestemmelser. Dette finder 
tilsvarende anvendelse på lagre af 
etiketter, som 
fødevarevirksomhedslederne ligger inde 
med inden ikrafttrædelsen af de nye 
bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

For at sikre praktisk gennemførlige overgangsperioder, navnlig for SMV'er, bør der indføres 
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passende overgangsperioder (på mindst tre år). Når overgangsperioden fastsættes, bør de 
store udgifter til trykt materiale, udvikling af emballage og omkostningskrævende destruktion 
af lagre af etiketter undgås.

Ændringsforslag 116
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 117
Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 118
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til et udbredt behov hos de fleste 
forbrugere for bestemte oplysninger, som 
de tillægger stor værdi, eller til almindeligt 
anerkendte fordele for forbrugerne, så de 
kan træffe kvalificerede valg. 

2. Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til de potentielle omkostninger og 
fordele for aktører (herunder forbrugere, 
producenter og andre) ved at give
bestemte oplysninger, som de tillægger stor 
værdi, eller til almindeligt anerkendte 
fordele med henblik på at sætte
forbrugerne i stand til at træffe 
kvalificerede valg. 

Or. en

Begrundelse

Der bør kun indføres nye mærkningsbestemmelser, hvis der er velunderbygget forskning, som 
viser fordelene ved de nye krav. Omkostningerne ved at give nye oplysninger må ikke være 
uforholdsmæssigt store. Etiketændringer har stor indvirkning på EU's producenter og på 
import fra tredjelande, og der må derfor findes en balance mellem forbrugernes og 
producenternes behov.

Ændringsforslag 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ved at indeholde billeder, som 
vildleder forbrugerne med hensyn til 
fødevarens herkomst, beskaffenhed eller 
sammensætning
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Or. de

Begrundelse

Ikke blot oprindelsen, men også sammensætningen og beskaffenheden bør fremhæves. 
Bestemmelsen sikrer klarere og mere virkelighedstro illustrationer på fødevarer. Det er 
vildledende, hvis man har et billede af vaniljestænger på en yoghurt med vaniljearomaer.

Ændringsforslag 120
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Der markedsføres flere og flere fødevareimitationer, som f.eks. "ost" fremstillet af plantefedt. 
Endvidere kan det konstateres, at bestanddele, der normalt anvendes til et produkts 
fremstilling, delvis erstattes af billigere erstatningsstoffer. Det bemærker forbrugeren som 
regel ikke. Af hensyn til gennemskueligheden bør der derfor indføres en passende mærkning.
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Ændringsforslag 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) ved at anvende betegnelser eller 
illustrationer på pakningen, der giver 
indtryk af, at der er tale om et bestemt 
produkt eller en bestemt ingrediens, selv 
om det produkt, pakningen indeholder, i 
virkeligheden er en fødevareimitation 
eller indeholder en erstatning for en 
ingrediens, der normalt anvendes i et 
produkt. I sådanne tilfælde skal produktet 
være påført følgende mærkning: 
"fremstillet med (navnet på 
erstatningsingrediensen) i stedet for 
(navnet på den ingrediens, der erstattes)".

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemskueligheden bør der indføres en passende mærkning for 
fødevareimitationer. Der markedsføres flere og flere fødevareimitationer, som f.eks. "ost" 
fremstillet af plantefedt. En anden ny udvikling, som er blevet observeret, består i, at 
ingredienser, der normalt anvendes til fremstilling af et bestemt produkt, i et vist omfang 
erstattes af billigere alternativer - f.eks. erstattes mælk i konsumis med plantefedt, trøfler 
erstattes med trøffelolie og vaniljeekstrakt erstattes med vanillin. Dette er generelt ikke klart 
for forbrugerne, og der er derfor brug for større klarhed og åbenhed.

Ændringsforslag 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 123
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i artikel 49, stk. 1, omhandlede 
komité kan udarbejde en 
ikkeudtømmende liste over de i stk. 1 
anførte anprisninger og betegnelser, hvis 
anvendelse skal forbydes eller begrænses.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at bevare den eksisterende bestemmelse i EU's 
fødevarelovgivning (direktiv 2000/13) om, at medlemsstaterne skal handle i fællesskab, hvis 
det er nødvendigt at indføre restriktioner for brugen af bestemte anprisninger og betegnelser 
på etiketter. I mangel af en sådan bestemmelse kan de enkelte lande selv lovgive, og der vil 
være større risiko for, at der anvendes forskellige definitioner i medlemsstaterne, som vil 
skabe handelsbarrierer i det indre marked. 

Ændringsforslag 124
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
første gang markedsfører en fødevare 

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

fødevare bestemt til levering til den 
endelige forbruger eller storkøkkener, 
sikrer, at der foreligger fødeinformation, og 
at den er korrekt, i overensstemmelse med 
den gældende 
fødevareinformationslovgivning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 125
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. el
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Ændringsforslag 126
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fødevarens betegnelse, a) varebetegnelse,

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 127
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) nettomængden af fødevaren, e) nettoindholdet af fødevaren,

Or. de

Begrundelse

Stk. 1, litra a)-h): Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der 
anvendes i direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet) (se artikel 3: bl.a. "varebetegnelse", 
"nettoindhold").
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Ændringsforslag 128
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for mindste holdbarhed eller 
sidste anvendelsesdato,

f) datoen for mindste holdbarhed eller for 
visse levnedsmidler, som i mikrobiologisk 
henseende er letfordærvelige, sidste 
anvendelsesdato,

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 129
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) navn eller firmanavn og adresse inden 
for Fællesskabet på fabrikanten, 
emballeringsvirksomheden, forhandleren, 
importøren eller i givet fald på den 
fødevarevirksomhedsleder, under hvis 
navn eller firmanavn fødevaren 
markedsføres,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at det bliver obligatorisk at angive navn eller firmanavn og adresse i 
Fællesskabet på den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for den første markedsføring 
af fødevaren på det indre marked. Den pågældende liste må derfor udvides og præciseres.
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Ændringsforslag 130
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til 
fødevarens egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
med hensyn til det sted, hvor fødevaren 
egentlig kommer fra,

Or. de

Begrundelse

– Den foreslåede udvidelse af mærkningen vedrørende herkomst forkastes. I mange tilfælde er 
angivelse af de enkelte ingrediensers herkomst umulig i praksis, navnlig når producenterne er 
afhængige af varierende grad af tilgængelighed på markedet. Kravet om at give nærmere 
oplysninger om herkomst medfører således langt mindre fleksibilitet og dermed større 
omkostninger. Derfor bør ordlyden i artikel 3, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2000/13/EF og dermed 
udgangspunktet om det generelle forbud mod at vildlede forbrugerne fastholdes.

Ændringsforslag 131
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 

i) oprindelsesland eller herkomststed for 
alt kød. Reglerne vedrørende okse- og 
kalvekød samt fisk og skaldyr finder 
anvendelse på andet kød.
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til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 132
Sylvana Rapti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland eller herkomststed, 
herunder for ikke forarbejdede fødevarer,
i de tilfælde, hvor undladelse af at give 
denne oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. el
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Ændringsforslag 133
George Lyon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) oprindelseslandet for visse 
primærprodukter, på grundlag af en 
individuel vurdering og efter høring af 
aktørerne i de berørte sektorer,

Or. en

Begrundelse

Mærkning af oprindelsesland er allerede obligatorisk for visse primærprodukter 
(f.eks.oksekød), hvor det er skønnet nødvendigt af hensyn til sporbarhed og sikkerhed. Den 
samme behandling kan stadig være hensigtsmæssig for visse produkter, og muligheden herfor 
bør derfor bestå. Dette ville endvidere afspejle forbrugernes forventninger i visse 
fødevaresektorer.

Ændringsforslag 134
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

I betragtning af denne bestemmelses vigtighed skal Kommissionen ikke have eneret til at 
ændre listen over obligatoriske oplysninger.
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Ændringsforslag 135
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at bevare den eksisterende bestemmelse i EU's 
fødevarelovgivning (direktiv 2000/13) om, at medlemsstaterne skal handle i fællesskab, hvis 
det er nødvendigt at indføre restriktioner for brugen af bestemte anprisninger og betegnelser 
på etiketter. I mangel af en sådan bestemmelse kan de enkelte lande selv lovgive, og der vil 
være større risiko for, at der anvendes forskellige definitioner i medlemsstaterne, som vil 
skabe handelsbarrierer i det indre marked. 

Ændringsforslag 136
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 137
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer udformet på en sådan måde, at der 
sikres en betydelig kontrast mellem de 
trykte oplysninger og baggrunden.
Markedsføringen på emballagen må ikke 
overskygge de obligatoriske oplysninger. 
Faktorerne i Bilag XIII b berører 
læsbarheden og skal tages i betragtning 
ved udformningen af etiketten.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for kriterier, der er målbare og dermed kan håndhæves, med henblik på at 
forbedre etiketternes tydelighed. Mens en mindsteskriftstørrelse ikke nødvendigvis garanterer 
generel tydelighed, sikrer ændringerne i dette stykke, at en række faktorer, som har 
indflydelse på tydeligheden, tages i betragtning (dvs. kontrast, skriftstørrelse, layout osv.). 
Det er vigtigt, at markedsføringen på emballagen ikke overskygger de obligatoriske 
oplysninger.
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Ændringsforslag 138
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, i et 
klart læseligt format, som ikke giver 
nogen mulighed for vildledning af 
forbrugeren. Blandt de elementer, der 
skal tages i betragtning for at sikre 
læsbarheden af forbrugeroplysningerne, 
er tekstens layout og stil, skrifttypens 
størrelse og farve, baggrundsfarven, 
emballeringen, trykningen samt 
synsafstanden og -vinklen.
Kommissionen udformer i samarbejde 
med europæiske forbrugerorganisationer 
og aktører regler for, hvordan hvert enkelt 
af disse elementer skal anvendes for at 
sikre læsbarheden af fødevareinformation 
for forbrugere. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Al den information, der påføres en etiket, skal være synlig og letlæselig, ikke vildledende, for 
forbrugerne, således at de får mulighed for at træffe et informeret valg.
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Ændringsforslag 139
Tiziano Motti, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med
en skrifttype og en kontrast, der gør dem
læselige mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

Or. it

Begrundelse

Typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm ville blot øge emballagernes størrelse og således 
stride mod miljømålsætningerne. Fabrikanterne skal have mulighed for at tilpasse 
etiketstørrelsen til emballagernes størrelse og samtidig sikre, at de anførte oplysninger er så 
læselige og så klare som muligt for forbrugerne. 

Ændringsforslag 140
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, angives de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, på en 
sådan måde, at læsbarheden sikres.
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baggrunden.

Or. de

Begrundelse

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Ændringsforslag 141
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten med en 
skrifttype, farve og kontrast, der gør dem 
tydeligt læsbare.

Kommissionen udarbejder i samarbejde 
med repræsentanter for relevante 
interessegrupper bindende regler for 
læsbarheden af fødevareinformation for 
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forbrugere. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Ændringsforslag 142
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Ændringsforslag 143
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette stk. ville give for bred kompetence til Kommissionen, navnlig da der her på ingen måde 
er tale om "ikke-væsentlige bestemmelser".
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Ændringsforslag 144
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De i artikel 9, stk. 1, omhandlede 
obligatoriske oplysninger skal anføres på 
en sådan måde, at der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden, og at oplysningerne er let 
læselige og ikke kan slettes.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at forbrugerne til enhver tid har mulighed for at skaffe sig kendskab til de i 
artikel 9, stk. 1, omhandlede obligatoriske oplysninger.

Ændringsforslag 145
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 146
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen udformer i samarbejde 
med europæiske forbrugerorganisationer 
og aktører regler for, hvordan 
elementerne i artikel 14, stk. 1, skal 
anvendes for at sikre læsbarheden af 
fødevareinformation for forbrugere på 
emballager eller beholdere med et meget 
begrænset overfladeareal.

Or. en

Begrundelse

Problement med læsbarheden af fødevareinformation på små produkter er fortsat uløst: 
generelt bør det kun være obligatorisk at anføre en del af de oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, når produktets printbare overfladeareal er på under 80cm². Gennem dette 
ændringsforslag vil Kommissionen ikke desto mindre være nødt til, i samarbejde med alle 
relevante interessenter, at undersøge, hvordan fødevareinformation kan placeres læsbart på 
små produkter.

Ændringsforslag 147
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 50 cm2.

Or. en
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Ændringsforslag 148
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der skal foreligge obligatorisk 
fødevareinformation, før købet afsluttes, 
og den skal fremgå af støttematerialet for 
fjernsalget eller gives via andre relevante 
kanaler.

a) Der skal forud for aftalens indgåelse 
foreligge obligatorisk fødevareinformation, 
som skal kunne læses i et format, der 
passer til den anvendte 
fjernkommunikationsteknik, og 
forbrugeren skal modtage den 
obligatoriske information på et varigt 
medium inden for et rimeligt tidsrum efter 
aftalens indgåelse og senest ved 
leveringen af fødevaren, jf. artikel 13, stk. 
2. 

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede affattelse afspejler den tilgang, der er brugt i anden relevant EU-
forbrugerlovgivning.

Ændringsforslag 149
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sætte forbrugeren i stand til at træffe en velovervejet beslutning er det vigtigt, at 
vedkommende allerede har alle de tilgængelige oplysninger, som kræves i henhold til artikel 
9, stk. 1.  Der kan dog gøres en undtagelse for datoen for mindste holdbarhed, som måske 
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ikke er kendt på købstidspunktet.

Ændringsforslag 150
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Overflod skader. Hvis etiketter på fødevarer indeholder for mange oplysninger, er de ikke 
længere informative. I så fald forfejler de deres mål, nemlig at forbrugerne skal kunne træffe 
mere kvalificerede valg af fødevarer og kost.

Ændringsforslag 151
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 152
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Informationen om "ingredienslisten" (litra b), "mængden af visse ingredienser eller 
kategorier af ingredienser" (litra d) og "særlige opbevarings- eller anvendelsesforskrifter" 
(litra g) under artikel 9, stk. 1, bør også være obligatorisk for produkter, der sælges i 
glasflasker beregnet til genbrug.

Ændringsforslag 153
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 

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

forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e) og f).

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 154
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største printbare yderflade 
har et flademål på under 100 cm2, er det 
kun obligatorisk at anføre de oplysninger, 
der er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) 
og f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. it

Begrundelse

Som følge af de konstante ændringer i lovgivningen om fødevaremærkning kræves der nu 
langt flere obligatoriske oplysninger end tidligere, og desuden er mærkningen ofte på flere 
sprog.  Af disse grunde bør den største yderflades flademål øges til at være på under 100 cm2 
med henblik på undtagelser.  



AM\802277DA.doc 53/145 PE438.135v03-00

DA

Ændringsforslag 155
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade, som 
egner sig til trykte oplysninger, har et 
flademål på under 100 cm2 eller et 
nettoindhold på under 30 g, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Ændringsforslag 156
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 

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

trykkes oplysninger på, har et flademål på 
under 100 cm2, er det kun obligatorisk at 
anføre de oplysninger, der er nævnt i 
artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og f), og 
artikel 29, stk. 1, litra a). De oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), 
skal gives på andre måder eller fremlægges 
på anmodning af forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Undtagelserne for mindre emballager er ikke tilstrækkelige og ikke gennemførlige i praksis 
og bør derfor udvides. 

Ændringsforslag 157
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Informationen på særligt små produkter skal være begrænset til de allervigtigste faktorer, da 
producenterne ellers vil være tvunget til at bruge større emballager eller beholdere end 
påkrævet for selve produkterne
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Ændringsforslag 158
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 50 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 159
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Også i fødevaredetailsektoren og den traditionelle fødevareproduktionssektor, herunder 
storkøkkener, fremstilles der produkter til direkte levering til forbrugerne. I den forbindelse 
findes der ikke nogen standardiserede processer, og tilsætningsstoffer og ingredienser ændrer 
sig dagligt. Fødevarehåndværket er garant for, at de regionale specialiteter bevares og sikrer 
dermed et mangfoldigt udbud. Det er derfor vigtigt, at de omhandlede producenter undtages 
fra mærkningskravet.
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Ændringsforslag 160
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 161
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For så vidt angår ikke-færdigpakkede 
varer, herunder fødevarer fra 
storkøkkener, jf. artikel 2, stk. 2, litra d), 
er de oplysninger, der er anført i artikel 9 
og artikel 29, ikke obligatoriske.
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Or. en

Begrundelse

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products 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 producers from the nutrition declaration 
requirement.

Ændringsforslag 162
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I bilag V er der fastsat særlige 
bestemmelser om anvendelse af 
fødevarens betegnelse og oplysninger, der 
skal ledsage den.

2. Det er ligeledes tilladt at anvende den 
varebetegnelse i 
afsætningsmedlemsstaten, hvorunder 
varen lovligt fremstilles og afsættes i 
producentmedlemsstaten.
Hvis anvendelsen af denne forordnings 
øvrige bestemmelser, herunder artikel 9, 
ikke er tilstrækkelig til, at forbrugerne i 
afsætningsmedlemsstaten kan gøre sig 
bekendt med levnedsmidlets egentlige art 
og kan skelne det fra andre levnedsmidler, 
som det kunne forveksles med, skal 
producentmedlemsstatens varebetegnelse 
dog suppleres med yderligere beskrivende 
oplysninger, der anføres i tilknytning til
varebetegnelsen.
Det kan undtagelsesvis forekomme, at 
producentmedlemsstatens varebetegnelse 
ikke anvendes i afsætningsmedlemsstaten, 
fordi det levnedsmiddel, varebetegnelsen 
vedrører, i henseende til sin 
sammensætning eller fremstilling 
adskiller sig så meget fra det 
levnedsmiddel, der er kendt under denne 
betegnelse, at bestemmelserne i afsnit 1 og 
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2 ikke er tilstrækkelige til at sikre korrekt 
oplysning af forbrugerne i 
afsætningsmedlemsstaten.
Et fabrikations- eller varemærke eller et 
fantasinavn kan ikke træde i stedet for 
varebetegnelsen.
Varebetegnelsen skal omfatte eller 
ledsages af en oplysning om 
levnedsmidlets fysiske tilstand eller den 
særlige behandling, som levnedsmidlet 
har undergået (f.eks. i pulverform, 
frysetørret, dybfrosset, koncentreret, 
røget), i de tilfælde, hvor undladelse af 
denne oplysning ville kunne skabe tvivl 
hos køberen.
Alle levnedsmidler, som er blevet 
behandlet med ioniserende stråling, skal 
forsynes med angivelsen: "bestrålet/..." 
eller "strålekonserveret" eller "behandlet 
med ioniserende stråling" eller 
"konserveret med ioniserende stråling".
Bilag V omfatter særlige krav vedrørende 
varebetegnelsen "hakket kød".

Or. de

Begrundelse

Målet om enklere og bedre lovgivning kræver, at bestemmelserne om en fødevares 
"varebetegnelse" reguleres i en artikel i forordningsteksten (her: artikel 18). De hidtidige 
bestemmelser i direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet) var klare og utvetydige og bør 
derfor anvendes (se artikel 5).

Ændringsforslag 163
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

Ændringsforslag 164
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 

e) vin og vinprodukter som defineret i 
artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) 
nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den 
fælles markedsordning for vin1 og artikel 
2, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 
1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige 
regler for definition, betegnelse og 
præsentation af aromatiserede vine, 
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forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den,
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

aromatiserede vinbaserede drikkevarer og 
aromatiserede cocktails af vinprodukter2, 
lignende produkter, der er fremstillet af 
andre frugter end druer, cider, pærecider, 
øl og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 
2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus3, samt andre alkoholholdige 
drikkevarer. Efter [fem år efter 
nærværende forordnings ikraftrædelse] 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af artikel 19 med hensyn til de 
i dette litra nævnte produkter, og den kan 
lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger vedtages om fornødent
efter følgende procedurer:

i) for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 479/2008 omhandlede produkter, efter 
forskriftsproceduren i artikel 113, stk. 1, i 
den nævnte forordning, jf. artikel 195, stk. 
2, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 
af 22. oktober 2007 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
og om særlige bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen)4

ii) for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 1601/91, artikel 2, stk. 1, omhandlede 
produkter, efter forskriftsproceduren i 
artikel 13 i den nævnte forordning
iii) for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 110/2008 omhandlede produkter, efter 
forskriftsproceduren i artikel 25, stk. 2, i 
den nævnte forordning
iv) for så vidt angår andre produkter, efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
Uden at de særlige bestemmelser, der er 
fastsat for produkterne i stk. 1, nr. i), ii), 
og iii), gennem ovennævnte procedurer, 
derved tilsidesættes, skal 
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foranstaltningerne anvendes konsekvent 
og træde i kraft på samme tid for alle de i 
artikel 20, litra e), og artikel 29, stk. 1, 
anførte produkter.
1. EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.
2. EFT L 149 af 14.6.1999, s. 1.
3 EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.
4. EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 165
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 

e) vin og vinprodukter som defineret i 
artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) 
nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den 
fælles markedsordning for vin1 og artikel 
2, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 
1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige 
regler for definition, betegnelse og 
præsentation af aromatiserede vine, 
aromatiserede vinbaserede drikkevarer og 
aromatiserede cocktails af vinprodukter2, 
lignende produkter, der er fremstillet af 
andre frugter end druer, cider, pærecider, 
øl og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 
2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
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ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus3, samt andre alkoholholdige 
drikkevarer. Senest den ...* udarbejder 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af artikel 19 med hensyn til nævnte 
produkter, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om 
ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger vedtages om fornødent
efter følgende procedure:

i) for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 479/2008 omhandlede produkter, efter 
forskriftsproceduren i artikel 113, stk. 1, i 
den nævnte forordning, jf. artikel 195, stk. 
2, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 
af 22. oktober 2007 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
og om særlige bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen)4

ii) for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 1601/91, artikel 2, stk. 1, omhandlede 
produkter, efter forskriftsproceduren i 
artikel 13 i den nævnte forordning
iii) for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 110/2008 omhandlede produkter, efter 
forskriftsproceduren i artikel 25, stk. 2, i 
den nævnte forordning
iv) for så vidt angår andre produkter, efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
Uden at de særlige bestemmelser, der er 
fastsat for produkterne i stk. 1, nr. i), ii), 
og iii), gennem ovennævnte procedurer, 
derved tilsidesættes, skal 
foranstaltningerne i stk. 1 anvendes 
konsekvent og træde i kraft på samme tid 
for alle de i artikel 20, litra e), og artikel 
29, stk. 1, anførte produkter.
1. EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.
2. EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.
3 EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.
4. EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
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*EUT, indsæt venligst dato: fem år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 166
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. [Fem år] 
efter [denne forordnings ikrafttrædelse]
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af artikel 19 med hensyn til 
nævnte produkter, og den kan lade 
rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, vinprodukter som 
defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin og i Rådets 
forordning (EF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter, frugtøl, øl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus, samt 
andre alkoholholdige drikkevarer. Efter 
[fem år efter nærværende forordnings 
ikraftrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 167
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 21 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Angivelse i ingredienslisten kan udelades 
for følgende fødevarebestanddele:

Følgende skal ikke betragtes som 
fødevareingredienser:

Or. en

Begrundelse

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Ændringsforslag 168
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) stoffer, der anvendes i nødvendige doser 
som opløsnings- eller bæremiddel for 
mikrokulturer, fødevaretilsætningsstoffer, 
aromagivende bestanddele, enzymer eller 
andre stoffer med et fysiologisk eller 
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teknologisk formål,

Or. de

Begrundelse

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Ændringsforslag 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis fødevaren ikke er færdigpakket,
og der i salgsområdet klart og synligt 
gøres opmærksom på, at
- kunderne vil få oplysninger om 
allergifremkaldende stoffer under 
salgssamtalen og/eller ved 
informationsmateriale, som er fremlagt på 
stedet, og at 
- kunderne vil blive imformeret om enhver 
risiko for krydskontaminering, eller

Or. en

Begrundelse

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.
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Ændringsforslag 170
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis fødevaren ikke er færdigpakket, 
og der i salgsområdet klart og synligt 
gøres opmærksom på, at
- kunderne kan få oplysninger om 
allergifremkaldende stoffer under 
salgssamtalen og/eller ved 
informationsmateriale, som er fremlagt på 
stedet, og at
- risikoen for krydskontaminering ikke 
kan udelukkes.

Or. en

Begrundelse

En omfattende allergimærkning af alle produkter er praktisk talt umulig i forbindelse med 
ikke-færdigpakkede varer og ville navnlig medføre betydelige konkurrencemæssige ulemper 
og yderligere omkostninger for små og mellemstore virksomheder. Derudover kan 
muligheden for krydskontaminering ikke udelukkes på steder, hvor der kun er et begrænset 
areal til rådighed for forarbejdning. Det forpligtende tydelige skilt giver virksomhederne 
retssikkerhed.

Ændringsforslag 171
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen anføres i overensstemmelse med 
bilag IX.

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

a) Datoen skal følge efter ordene:
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"Mindst holdbar til [dato]", når 
tidsangivelsen er en dag
- "Mindst holdbar til og med [måned]" i 
alle andre tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør Bilag IX integreres i lovteksten. Begrebet "mindst holdbar til ..." 
bør fortolkes i henhold til national lovgivning eller nationale aftaler, der ikke er juridisk 
bindende. Undtagelsen, ifølge hvilken der ikke kræves nogen anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for konsumis i individuelle portioner, er slettet. Da enkeltportioner kan fjernes fra 
pakken eller partiet, som de er blevet solgt i, er det vigtigt, at hver af de løse portioner er 
forsynet med datoen for mindste holdbarhed.

Ændringsforslag 172
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 173
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

b) mængden af protein, kulhydrater og 
fedt.

Or. de

Begrundelse

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Ændringsforslag 174
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) mængden af proteiner, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, fibre og 
salt.

Or. it

Begrundelse

Der skal være sammenhæng mellem næringsdeklarationen og såvel de erfaringer, som de 
europæiske forbrugere har gjort i årenes løb (direktiv 90/496/EF), som Codex Alimentarius, 
og derfor skal næringsdeklarationen omfatte værdierne for de otte vigtigste næringsstoffer 
(energiværdi, proteiner, kulhydrater, sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer, kostfibre, natrium), 
angivet pr. 100g/ml og/eller pr. portion.
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Ændringsforslag 175
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 176
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Protein er et livsvigtigt næringsstof. Mængden af protein bør indgå i den obligatoriske 
næringsdeklaration for at give forbrugerne mulighed for at få oplyst alle fødevarens 
energigivende næringsstoffer. 
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Ændringsforslag 177
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) mængden af mættede fedtsyrer og 
transfedtsyrer.

Or. en

Begrundelse

Næringsdeklarationen skal angive mængden af mættede fedtsyrer og transfedtsyrer på grund 
af deres dokumenterede virkninger. Transfedtsyrer er allerede blevet forbudt i Danmark på 
grund af deres sundhedsskadelige virkninger.

Ændringsforslag 178
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår alkoholholdige 
drikkevarer med undtagelse af vin skal 
den obligatoriske næringsdeklaration 
bestå af energiværdien og mængden af 
kulhydrater.
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denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem vin og andre alkoholholdige drikkevarer. Der er allerede fastsat et 
udtømmende sæt af tekniske standarder, som fuldt ud dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og former for præsentation og mærkning af vine, 
således at det er sikret, at alle led i kæden er omfattet, og at forbrugerne er beskyttet og 
modtager korrekt information.

Ændringsforslag 179
Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
eller vinprodukter som defineret i artikel 
1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 479/2008 og 
artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991, 
lignende produkter, der er fremstillet af 
andre frugter end druer, cider, pærecider, 
øl og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 og andre 
alkoholholdige drikkevarer. 
Kommissionen udarbejder efter [5 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af artikel 19 for 
disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger vedtages om fornødent
efter følgende procedure:

i) for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 1601/91, artikel 2, stk. 1, omhandlede 
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produkter, efter forskriftsproceduren i 
artikel 13 i den nævnte forordning
ii)  for så vidt angår de i forordning (EF) 
nr. 110/2008 omhandlede produkter, efter 
forskriftsproceduren i artikel 25, stk. 2, i 
den nævnte forordning
iii) for så vidt angår andre produkter, 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.
Uden at de særlige bestemmelser, der er 
fastsat for produkterne i stk. 1, nr. i) og 
ii), gennem ovennævnte procedurer, 
derved tilsidesættes, skal 
foranstaltningerne anvendes konsekvent 
og træde i kraft på samme tid for alle de i 
artikel 20, litra e), og artikel 29, stk. 1, 
anførte produkter.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 180
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i forordning (EF) nr. 
1493/1999, vinprodukter som defineret i 
forordning (EF) nr. 479/2008 og 
forordning (EF) nr. 1601/1991, frugtøl, øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 110/2008 samt andre 
alkoholholdige drikkevarer. 
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ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Kommissionen udarbejder efter [5 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af dette stykke for 
disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kostfibre, udgår
g) protein,

Or. fr

Begrundelse

Følge af ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, litra b).
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Ændringsforslag 182
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer eller bestanddele deraf 
eller bestanddele i de grupper af stoffer, 
der er anført i stk. 1:

a) transfedtsyrer, a) transfedtsyrer,

aa) mættede fedtsyrer,

b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,
d) polyoler,

da) polyoler,

e) stivelse, e) stivelse,

f) kostfibre, f) kostfibre,

g) protein,
ga) sukker,

gb) natrium,

gc) kolesterol,

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

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2,
i) andre stoffer som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer1.
____
1 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

Or. de
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Begrundelse

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Ændringsforslag 183
Emma Mcclarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

h) andre stoffer anført i bilag XIII, del A.
Den kan endvidere omfatte bestanddele i 
de ovennævnte kategorier.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at der i en forordning om fødevareinformation til forbrugerne ikke kræves, at 
der vises information, som målgruppen ikke forstår. Undersøgelser viser, at forbrugerne 
allerede nu ikke forstår alle oplysningerne på etiketterne. Hvad angår næringsværdi, 
anvender forbrugere kalorier frem for joules, mens sidstnævnte måleenhed foretrækkes af 
forskere og derfor ikke henhører under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 184
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 185
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

c) en beregning på basis af sædvanligvis 
fastlagte og accepterede data.
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Der kan fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
deklarationen af energi og næringsstoffer 
for så vidt angår præcisionen af de 
deklarerede værdier, f.eks. forskellene 
mellem de deklarerede tal og de tal, der 
konstateres ved offentlig kontrol, efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2.

Efter udtalelse fra myndigheden fastsættes 
der med forordningens ikrafttræden
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
deklarationen af energi og næringsstoffer 
for så vidt angår præcisionen af de 
deklarerede værdier, f.eks. forskellene 
mellem de deklarerede tal og de tal, der 
konstateres ved offentlig kontrol, efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 186
Liem Hoang Ngoc

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, angives 
energiværdien af fødevarer, som er delt 
eller let kan deles i identiske portioner, pr. 
portion anført på etiketten. De øvrige 
oplysninger, der gives, kan også angives 
pr. portion.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke nødvendigvis relevant at angive energiværdien pr. 100 g eller pr. 100 ml, når det 
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drejer sig om fødevarer af yderst varierende vægt og størrelse.
Er der tale om fødevarer, som er opdelt i portioner, bør energiværdien derfor konsekvent 
angives pr. portion for at give forbrugerne præcise og letforståelige oplysninger.

Ændringsforslag 187
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning af den tyske tekst til den engelske ("in addition"). For ikke at vildlede 
forbrugeren bør næringsdeklaration pr. portion være mulig, når mængden pr. portion er klart 
angivet på produktet. Den supplerende angivelse af antallet af portioner i en pakning bør 
være frivillig.

Ændringsforslag 188
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Begrundelse

Det er nyttigere for forbrugerne, hvis næringsoplysningerne angives pr. portion, eftersom 
lignende oplysninger pr. 100 g/ml kan føre til forkerte fortolkninger. Faktisk ville det være 
mere kompliceret for forbrugerne at beregne, hvor store mængder af de forskellige opregnede 
stoffer der ville blive indtaget, og dermed at følge en afbalanceret kostplan. 

Ændringsforslag 189
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, sidstnævnte enten som 
supplerende angivelse, jf. artikel 32, stk. 
1, eller som eneste angivelse, jf. artikel 32, 
stk. 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne forskellige fødevarer inden for samme 
kategori - uanset pakningernes størrelse og indhold - er det afgørende, at mængden af energi 
og næringsstoffer altid angives pr. 100 g eller 100 ml. Desuden skal mængderne kunne 
angives pr. portion som nævnt i artikel 32, stk. 2.

Ændringsforslag 190
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Mængden af energi og næringsstoffer, 
jf. stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion i overensstemmelse med 
måleenheden for nettoindholdet.

Or. de
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Begrundelse

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Ændringsforslag 191
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet. Portioner kan 
angives med ordet "portion" eller med et 
piktogram, der gengiver portionen visuelt. 

Or. nl

Begrundelse

Industrien i Den Europæiske Union har allerede indgået frivillige aftaler om, hvor meget en 
portion af et givent produkt cirka udgør. Allerede nu gør industrien brug af piktogrammer for 
at angive en portion. Udtrykket "portion" eller det tilsvarende piktogram – en teske, en 
suppeske, en kop og lign. – vil bidrage til at øge forbrugernes forståelse af oplysningerne og 
give dem et klarere billede af fødevarens bidrag til deres kost. 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu
vermeiden.
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Ændringsforslag 192
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
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eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Ændringsforslag 193
Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly.

Ændringsforslag 194
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Mængden af energi og næringsstoffer, 
jf. stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.
Såfremt fødevaren er færdigpakket som 
en enkelt portion, skal den i stk. 1 nævnte 
mængde af energi og næringsstoffer 
ligeledes angives pr. portion.
Derudover kan mængden af energi og 
næringsstoffer angives pr. portion.
Såfremt oplysningerne angives pr. 
portion, skal antallet af portioner i pakken 
angives, portionsstørrelserne være 
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realistiske og præsenteres eller forklares 
på en for gennemsnitsforbrugeren 
forståelig måde. 
Sammen med fødevarevirksomhederne og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder udarbejder Kommissionen 
retningslinjer for angivelse af realistiske 
portionsstørrelser. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Ændringsforslag 195
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mængden af energi og næringsstoffer, 
jf. stk. 1, vedrører altid det konsumklare 
produkt. På etiketten anføres nøjagtige 
anvisninger med hensyn til den 
tilberedning, som oplysningerne bygger 
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på. 

Or. de

Begrundelse

Oplysningerne om energiindhold og indhold af næringsstoffer bør altid vedrøre det 
konsumklare produkt, da indholdet af næringsstoffer kan ændre sig betydeligt alt efter, 
hvordan fødevaren tilberedes (om den f.eks. steges eller koges). På etiketten skal det nøjagtigt 
angives, hvilken tilberedning af fødevaren oplysningerne bygger på, for at forbrugerne skal 
kunne vurdere disse oplysninger, og for at deres rigtighed skal kunne kontrolleres.

Ændringsforslag 196
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion. 
Portioner kan angives med ordet 
"portion" eller med et piktogram, der 
gengiver portionen visuelt. 

Or. nl

Begrundelse

Industrien i Den Europæiske Union har allerede indgået frivillige aftaler om, hvor meget en 
portion af et givent produkt cirka udgør. Allerede nu gør industrien brug af piktogrammer for 
at angive en portion. Udtrykket "portion" eller det tilsvarende piktogram – en teske, en 
suppeske, en kop og lign. – vil bidrage til at øge forbrugernes forståelse af oplysningerne og 
give dem et klarere billede af fødevarens bidrag til deres kost.
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Ændringsforslag 197
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information.
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Ændringsforslag 198
Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Mængden af de næringsstoffer, der 
anføres i næringsdeklarationen foran på
pakningen, jf. artikel 29, stk. 1, litra a), 
angives ved hjælp af et system med 
forskellige farvekoder. Farverne grøn, gul 
og rød skal angive, om en fødevare har et 
lavt, medium eller højt indhold af disse 
næringsstoffer. Disse oplysninger angives
pr. 100 g eller pr. 100ml. Definitionen af 
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referencemængderne for højt, medium og 
lavt indhold af disse næringsstoffer 
fastsættes efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3, på grundlag af 
en udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler forskning, der har vist, at forbrugerne ønsker begrænsede 
oplysninger foran på pakningen med forklarende symboler. De foretrækker farverne rød, gul 
og grøn til angivelse af, om en fødevare har et højt, medium eller lavt indhold af disse 
næringsstoffer.

Ændringsforslag 199
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For så vidt angår visse dele af 
næringsdeklarationen kan indholdet, alt 
efter hvad der er relevant, udtrykkes som 
procentdel af de referenceindtag, der er 
fastsat i bilag XI, del B, pr. 100 g eller pr. 
100 ml eller pr. portion.

Or. it

Begrundelse

Eftersom visse fødevarer ikke indtages i mængder på 100 g/ml, er det vigtigt, at der åbnes 
mulighed for at angive procentdelene for referenceindtagene pr. portion.  
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Ændringsforslag 200
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning af den tyske tekst til den engelske ("as appropriate") [Dette vedrører ikke 
den danske tekst]. En obligatorisk GDA-etiket er i strid med GDA-initiativets frivillige 
karakter og bør derfor forkastes. Den europæiske fødevareindustri er i gang med at indføre 
GDA-etiketten for specifikke fødevarer og præsentere den for kunderne. Som EU-platformen 
har påpeget, må vi nu vente på de første data for at se, om fødevareindustriens 
mærkningsinitiativ er vellykket.

Ændringsforslag 201
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. En frivillig supplerende mærkning med 
næringsværdier skal opstilles i 
skemaform, og værdierne udtrykkes som 
en procentdel af de referenceindtag, der er 
fastsat i bilag XI, del B, pr. 100 g eller pr. 
100 ml samt, i henhold til artikel 31, stk. 
2, pr. portion. Hvis mærkningen omfatter 
indholdet af vitaminer og mineraler, skal 
det som minimum angives i procent af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 



PE438.135v03-00 88/145 AM\802277DA.doc

DA

A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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



AM\802277DA.doc 89/145 PE438.135v03-00

DA

Ændringsforslag 203
Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32

Angivelse pr. portion

udgår

(1) Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner 
i pakningen er angivet.
(2) Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion.
(3) Angivelse pr. portion som eneste 
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angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. deBegrundelse

Med ændringsforslaget vedrørende artikel 31, stk. 2, indføres regler for 
næringsværdiangivelse pr. portion.

Ændringsforslag 205
Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion på 
pakningens bagside sammen med en 
angivelse af antallet af portioner i 
pakningen, forudsat at portionsstørrelsen 
er baseret på en udtalelse fra Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger skal altid gives pr. 100 g eller pr. 100 ml for ikke at vildlede forbrugerne. Det 
gør det også lettere at sammenligne produkterne. Der kan anføres supplerende oplysninger 
om portioner på pakningen, fordi de kan hjælpe nogle forbrugere med at vurdere de 
fødevaremængder, de indtager.
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Ændringsforslag 206
Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 207
Róża Thun Und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
tydeligt portioneret i en eller flere 
særskilte portioner af samme størrelse.

Or. en

Begrundelse

Forenkling. En fødevare, der er tydeligt portioneret i en eller flere særskilte portioner af 
samme størrelse, bør behandles på samme måde som en fødevare, der er færdigpakket som en 
individuel portion.

Ændringsforslag 208
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

en angivelse pr. portion, hvis fødevaren 
klart er færdigpakket som en individuel 
portion eller som flere let identificerbare 
portioner af samme størrelse.

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 209
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Næringsdeklarationen må udelukkende
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion eller er inddelt i 
særskilte individuelle portioner.

Or. de

Begrundelse

Frem for alt i forbindelse med fødevarer, som konsumeres i mængder på klart under 100 g 
(f.eks. syltetøj, spiseolie, etc.), ville det være hensigtsmæssigt udelukkende at angive 
næringsværdierne pr. portion.

Ændringsforslag 210
Liem Hoang Ngoc

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a
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Angivelse på grundlag af nettovægten
Som supplement til næringsdeklarationen 
pr. 100 g eller pr. 100 ml, jf. artikel 31, 
stk. 2, angives energiværdien på grundlag 
af den pågældende fødevares samlede 
nettovægt.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke nødvendigvis relevant at angive energiværdien pr. 100 g eller pr. 100 ml, når det 
drejer sig om fødevarer af yderst varierende vægt og størrelse.
Er der tale om fødevarer, som ikke er opdelt i portioner, bør energiværdien derfor konsekvent
angives på grundlag af den pågældende fødevares samlede nettovægt for at give forbrugerne 
præcise og letforståelige oplysninger.

Ændringsforslag 211
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Supplerende udtryksformer
1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:
a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren. samt
b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer. samt
c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
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udformet.
2. Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, skal være identificeret som led i en 
national ordning, jf. artikel 44.

Or. en

Begrundelse

Fuld harmonisering er den eneste måde at garantere det fælles marked på.

Ændringsforslag 212
Anja Weisgerber og Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 33 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

En grafisk præsentation kan bidrage væsentligt til, at forbrugerne bedre forstår 
næringsdeklarationen.

Ændringsforslag 213
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle obligatoriske næringsoplysninger anføres i samme synsfelt, men ikke 
nødvendigvis i det primære synsfelt.
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Ændringsforslag 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 215
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, skal være anført i et tydeligt format i 
følgende rækkefølge: energi, protein, 
kulhydrater og fedt.

Or. de
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Begrundelse

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Ændringsforslag 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3, fastlægger Kommissionen 
senest den 31. december 2011 særlige 
kriterier for undtagelser fra obligatorisk 
næringsdeklaration for små landbrugs-, 
håndværks- og erhvervsvirksomheder, 
som er aktive inden for salg/gastronomi 
og distribution (hotel-, restaurant- og 
cateringbranchen).  

Or. it

Begrundelse

Indføjelsen af henvisningen til små og mellemstore virksomheder er berettiget af to årsager: 
1. der kan ikke accepteres nogen form for forskelsbehandling mellem 

produktionssektorer, som arbejder med samme formål for øje;
2. små producenter, hvis produkter ikke er standardiserede, og som hver dag skal 

foretage et valg mellem til hinanden svarende produkter, kan ikke anføre 
næringsoplysninger på deres salgsskilte (hvor produkter sælges i løs vægt) eller på 
etiketten (hvor produkter sælges i færdigpakket stand).
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Ændringsforslag 217
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når næringsdeklarationen for fødevarer 
opført i bilag IV er obligatorisk som følge 
af en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, behøver 
næringsdeklarationen ikke at optræde i 
det primære synsfelt.

Or. de

Begrundelse

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Ændringsforslag 218
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den
samles i tabelform med tallene under 

Oplysningerne skal samles i tabelform 
med tallene under hinanden. Er pladsen 
ikke tilstrækkelig, opstilles deklarationen i 
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hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

lineær form.

Or. de

Begrundelse

Det bør fortsat være op til virksomhedslederen at bestemme, hvor på pakningen 
næringsdeklarationen skal stå (synsfelt, foran på pakken eller andre steder). Forskellige 
pakningsstørrelser og flersproget præsentation kræver en vis fleksibilitet.

Ændringsforslag 219
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der af ernærings- eller 
sundhedsmæssige årsager kræves 
næringsdeklarationer for et produkt, der 
er opført i bilag IV, anføres disse 
deklarationer ikke i det primære synsfelt.

Or. it

Begrundelse

Hvor der er tale om produkter, der er undtaget i henhold til bilag IV, er det underforstået, at 
eksistensen af en oplysning vedrørende f.eks. sundhed vil føre til et krav om at anføre 
næringsoplysningerne. Af årsager, der har at gøre med produkter, der er pakket i små 
emballager, bør sådanne oplysninger ikke optræde i det primære synsfelt.

Ændringsforslag 220
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som et supplement til de øvrige 
bestemmelser i denne artikel skal den i 
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artikel 29, stk.1, litra a), omhandlede 
energiværdi anføres i det primære synsfelt 
helst ved hjælp af et system med 
forskellige farvekoder. Når et sådant 
system anvendes, skal farverne grøn, gul 
eller ravgul og rød angive, om en fødevare 
har en lav, gennemsnitlig eller høj 
energiværdi. Disse oplysninger angives 
pr. 100 g eller pr. 100ml. Definitionen af 
referencemængderne for lave, 
gennemsnitlige og høje energiværdier 
fastsættes efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3, og på grundlag 
af en udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet. 

Or. en

Begrundelse

Selv om erfaringerne med forskellige farvekoder er positive, er det på nuværende tidspunkt 
for tidligt at forpligte medlemsstaterne til at gennemføre et sådant system. Der er behov for 
mere information og dokumentation. Dette er også anført i betragtning 38, som opfordrer til 
mere forskning i forbrugernes forståelse af oplysninger i forskellige medlemsstater, således at 
der kan indføres harmoniserede ordninger, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 221
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen 
med deklarationen om næringsstoffer 
omhandlet i artikel 29, stk. 2, opstilles 
deklarationens oplysninger om energi og 
næringsstoffer i givet fald i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Forenkling.

Ændringsforslag 222
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 223
Anja Weisgerber og Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

udgår

a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren.
b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå 
sådanne præsentationsmåder.

Or. de
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Begrundelse

Bindende nationale særbestemmelser for mærkning af fødevarer forhindrer den frie 
varehandel på det europæiske indre marked. I stedet tilskyndes i ændringsforslaget 
vedrørende artikel 33, stk. 1, til en frivillig indsats til fordel for grafisk mærkning. 

Ændringsforslag 224
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

5. Næringsdeklarationen kan præsenteres 
ved anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

(a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren. samt

(a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren. samt

(b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå sådanne 
præsentationsmåder. 

(b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå sådanne 
præsentationsmåder.

Or. en

Begrundelse

Næringssymboler bør harmoniseres på EU-plan for at sikre varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 225
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens præsentationsmåder 

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

præsentationsmåder. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

En konsekvens af, at stk. 5 i artikel 34 udgår.

Ændringsforslag 226
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Krav
1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, 
der er fastsat i denne forordning. 
2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted. 
3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.
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4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet i 
et og samme land eller på et og samme 
sted. I andre tilfælde skal der oplyses om 
hvert af de forskellige steder, hvor dyrene 
er født, opdrættet og slagtet.
5. Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 3. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.
6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige oplysninger. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
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Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Ændringsforslag 227
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen være 
letlæselig.

Or. en

Begrundelse

Hvis fødevareinformation, der gives på frivillig basis, skal præsenteres på samme måde som 
for produkter, der er underkastet et obligatorisk krav, vil producenterne sandsynligvis ophøre 
med at give den frivilligt. Det aktuelle forslag vil dermed betyde, at forbrugerne vil få færre 
oplysninger, end de gør på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 228
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 må der fortsat gives 
yderligere frivillige næringsoplysninger 
for bestemte målgrupper, f.eks. børn, 
såfremt disse specifikke referenceniveauer 
er videnskabeligt begrundet, ikke vildleder 
forbrugeren og er i overensstemmelse med 
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denne forordnings generelle 
bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Referenceniveauerne i bilag XI B henviser til en "gennemsnitlig" voksen person. For 
produkter med en særlig målgruppe, f.eks. børn, bør det fortsat være tilladt som supplerende 
oplysninger at anføre referenceværdier, der afviger herfra, som industrien allerede har
introduceret, og som er videnskabeligt kontrollerede.

Ændringsforslag 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, navnlig Rådets 
forordning (EF) nr. 509/2006 af 
20. marts 2006 om garanterede 
traditionelle specialiteter i forbindelse 
med landbrugsprodukter og fødevarer1, 
Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 
20. marts 2006 om beskyttelse af 
geografiske betegnelser og 
oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter og fødevarer2, Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin, om ændring af forordning (EF) nr. 
1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 
1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2392/86 og (EF) nr. 1493/19993, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/894 og Rådets forordning (EØF) 
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nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om 
almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter5, anvendes stk. 3 
og 4, når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed er anført for at oplyse 
forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra et givet land 
eller sted.
EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

EUT L 148 af 6.6.2008, s. 3.

EUT L 39 af 31.2.2008, s. 16.

EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Stk. 3 bør ændres af hensyn til tekstens sammenhæng, idet det angives, at stk. 3 ikke finder 
anvendelse på produkter, der er omfattet af undtagelsen i artikel 20, stk. 1.

Ændringsforslag 231
George Lyon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 232
Othmar Karas

Forslag til forordning
Kapitel VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 233
Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Nationale bestemmelser om supplerende 

obligatoriske oplysninger
1. Som supplement til de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 
10, kan medlemsstaterne efter proceduren
i artikel 42 kræve supplerende 
obligatoriske oplysninger om specifikke 
typer eller kategorier af fødevarer, der er 
begrundet i hensyn til:
a) beskyttelse af folkesundheden,
b) beskyttelse af forbrugerne,
c) bekæmpelse af svig,
d) beskyttelse af industriel og kommerciel 
ejendomsret samt angivelser af 
herkomststed, kontrollerede 
oprindelsesbetegnelser og bekæmpelse af 
illoyal konkurrence.
2. Medlemsstaterne kan kun indføre 
obligatorisk angivelse af fødevarers 
oprindelsesland eller herkomststed i 
henhold til stk. 1, hvis forbindelsen 
mellem visse af fødevarens kvaliteter og 
dens oprindelse eller herkomst er 
dokumenteret. Når medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen sådanne 
foranstaltninger, fremlægger de 
dokumentation for, at de fleste forbrugere 
tillægger en sådan oplysning stor værdi.

Or. fr
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Begrundelse

Nationale bestemmelser kan udgøre hindringer for det indre marked og medføre ekstra 
udgifter for virksomhederne. Det er også vigtigt at styrke det indre marked.

Ændringsforslag 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) beskyttelse af folkesundheden,
b) beskyttelse af forbrugerne,
c) ) bekæmpelse af svig,
d) beskyttelse af industriel og kommerciel 
ejendomsret samt angivelser af 
herkomststed, kontrollerede 
oprindelsesbetegnelser og bekæmpelse af 
illoyal konkurrence.
2. Medlemsstaterne kan kun indføre 
obligatorisk angivelse af fødevarers 
oprindelsesland eller herkomststed i 
henhold til stk. 1, hvis forbindelsen mellem 
visse af fødevarens kvaliteter og dens 
oprindelse eller herkomst er dokumenteret. 
Når medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen sådanne foranstaltninger, 
fremlægger de dokumentation for, at de 
fleste forbrugere tillægger en sådan 
oplysning stor værdi.

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

Or. it

Begrundelse

Eventuelle ikke tilstrækkeligt begrundede forslag ville være en ophævelse af medlemsstaternes 
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fælles forpligtelse til at etablere det indre marked. Forslaget til forordning skal indeholde 
krav om anførelse af oprindelsesland/ herkomststed, men ikke om obligatorisk anførelse 
heraf. 

Ændringsforslag 235
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 236
Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Såfremt det ikke medfører hindringer 
for varernes frie bevægelighed på det 
indre marked, kan medlemsstaterne som 
supplement til de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 
10, efter proceduren i artikel 42 kræve 
supplerende obligatoriske oplysninger om 
specifikke typer eller kategorier af 
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fødevarer, der er begrundet i hensyn til:

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 237
Emma Mcclarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 238
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. de

Begrundelse

Yderligere nationale bestemmelser ville blive en hindring for den frie varehandel på det 
europæiske indre marked. Desuden er yderligere oplysninger fra medlemsstatens side som 
foreslået i dette stykke unødvendige, da man må gå ud fra, at fødevarer i EU er i 
overensstemmelse med EU's helt klare fælles lovregler.    

Ændringsforslag 239
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38a. Ud over kravene i artikel 34, stk. 1 og 
2, kan medlemsstaterne, i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 42, beslutte at fremme yderligere 
frivillige ordninger til fremlæggelse af 
ernæringsoplysningerne ved hjælp af 
andre udtryksformer forudsat at sådanne 
nationale ordninger:
a) er udviklet i overensstemmelse med de 
generelle principper og krav i kapitel II og 
III; 
b) afspejler resultaterne fra uafhængige 
forbrugerundersøgelser og omfattende 
høringer af aktørerne, om hvad der 
fungerer bedst for forbrugerne;
c)  er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer.
Kommissionen fremmer udveksling af 
oplysninger om spørgsmål i forbindelse 
med vedtagelse og gennemførelse af de 
nationale ordninger og tilskynder 
aktørerne til at deltage i denne proces. 
Kommissionen sørger for, at disse 
oplysninger gøres offentligt tilgængelige. 
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Inden ...* foretager Kommissionen en 
vurdering af de beviser, der er indsamlet 
om forbrugernes brug og forståelse af de 
forskellige nationale ordninger for at 
afgøre, hvilken ordning der fungerer 
bedst og er mest nyttig for de europæiske 
forbrugere og udarbejder en rapport. 
Kommissionen fremsender denne rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet.
*EUT, indsæt venligst dato: den første 
dag i måneden fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal, hvis de ønsker det, have mulighed for at fremme yderligere frivillige 
ordninger til fremlæggelse af ernæringsoplysningerne ved hjælp af andre udtryksformer. 

Ændringsforslag 240
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at nationale foranstaltninger, som afviger fra artikel 9, stk. 1, og 
artikel 10, stk. 2, ikke gælder for mælkeprodukter, der f.eks. har fået tilsat sukker, 
smagsstoffer eller andre mælkefremmede ingredienser.
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Ændringsforslag 241
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Indtil der er vedtaget 
fællesskabsbestemmelser som omhandlet i 
artikel 20, litra e), kan medlemsstater, som 
ved forordningens ikrafttrædelse allerede 
har nationale bestemmelser, opretholde 
sådanne bestemmelser om angivelse af 
ingredienser i drikkevarer, der indeholder 
mere end 1,2 volumenprocent alkohol.

Or. en

Ændringsforslag 242
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Nationale foranstaltninger vedrørende 
ikke-færdigpakkede fødevarer
1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener 
uden at være færdigpakkede, eller for 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsættes nærmere regler for angivelse af 
de i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
oplysninger.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 



PE438.135v03-00 116/145 AM\802277DA.doc

DA

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 243
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Nationale foranstaltninger vedrørende 
ikke-færdigpakkede fødevarer
1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener 
uden at være færdigpakkede, eller for 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsættes nærmere regler for angivelse af 
de i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
oplysninger.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.
3. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Or. en
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Begrundelse

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products 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 producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

Ændringsforslag 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige oplysninger. 
Efter høring af aktørerne fastsætter 
medlemsstaterne nærmere regler for 
angivelse af de oplysninger, som er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c).

Or. fr

Begrundelse

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).
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Ændringsforslag 245
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 246
Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 udgår
Underretningsprocedure

1. Når der henvises til denne artikel, 
underretter en medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at vedtage ny lovgivning, på 
forhånd Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om de påtænkte 
foranstaltninger, samtidig med at den 
anfører, hvilke motiver der ligger til 
grund herfor.
2. Kommissionen hører Den Stående 
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Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002, 
hvis Kommissionen finder en høring 
formålstjenlig, eller hvis en medlemsstat 
anmoder herom.
3. Den pågældende medlemsstat kan først 
træffe de påtænkte foranstaltninger tre 
måneder efter den i stk. 1 omhandlede 
underretning, forudsat at den ikke har 
modtaget en negativ udtalelse fra 
Kommissionen.
4. Er Kommissionens udtalelse negativ, 
indleder Kommissionen inden udløbet af 
fristen på tre måneder proceduren i 
artikel 49, stk. 2, med henblik på at 
afgøre, hvorvidt de påtænkte 
foranstaltninger kan gennemføres. 
Kommissionen kan kræve, at der 
foretages visse ændringer af de påtænkte 
foranstaltninger. Den pågældende 
medlemsstat kan først træffe de påtænkte 
foranstaltninger, når Kommissionen har 
vedtaget sin endelige beslutning.
5. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter finder 
ikke anvendelse på foranstaltninger, der 
er omfattet af underretningsproceduren i 
stk. 1-4.

Or. fr

Begrundelse

Nationale bestemmelser kan udgøre hindringer for det indre marked og medføre ekstra 
udgifter for virksomhederne. Det er også vigtigt at styrke det indre marked. 
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Ændringsforslag 247
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 248
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen hører Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002.
Kommissionen indfører også en formel 
notifikationsprocedure for alle aktører i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
henhold til direktiv 98/34/EF.

Or. en

Begrundelse

De aktuelle procedurer for indføring af nye mærkningsforanstaltninger mangler 
gennemsigtighed, og der er ingen krav om høring af eksterne aktører. Da nye 
mærkningsbestemmelser vil få negativ indflydelse på varernes frie bevægelighed, er det 
vigtigt, at foreslåede foranstaltninger overvejes i brede kredse, så aktørerne får mulighed for 
at give udtryk for deres synspunkter. Forslagene bør ikke vedtages, før deres forenelighed 
med frihederne i det indre marked er vurderet. 
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Ændringsforslag 249
Othmar Karas

Forslag til forordning
Kapitel VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 250
Damien Abad

Forslag til forordning
Kapitel VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel udgår

Or. fr

Begrundelse

Nationale bestemmelser kan udgøre hindringer for det indre marked og medføre ekstra 
udgifter for virksomhederne. Det er også vigtigt at styrke det indre marked.

Ændringsforslag 251
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 53 - stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].
Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
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i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere 
af fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10 
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].
Fødevarer, der var mærket inden denne 
forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat 
bringes i omsætning, indtil lagrene er 
opbrugt.

Kravene i artikel 17, stk. 1, finder 
anvendelse fra [den første dag i måneden 
15 år efter ikrafttrædelsen].

Or. de

Begrundelse

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.

Ændringsforslag 252
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 253
George Lyon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 254
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved "næringsdeklaration" forstås 1. Ved "næringsdeklaration" forstås 
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oplysning om: oplysning om:
a) energiværdi, a) energiværdi,

b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer:

b) energiværdi og ethvert stof, der tilhører 
en af følgende kategorier eller udgør en 
del af et stof, der tilhører en af følgende 
kategorier:

Fedt, Fedt,
Kulhydrat, Kulhydrat,

Kostfibre, Kostfibre,
Protein, Protein,

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

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

2. Ved "fedt" forstås det samlede indhold 
af lipider, herunder phosphorlipider. 

2. Ved "fedt" forstås det samlede indhold 
af lipider, herunder phosphorlipider.

3. Ved "mættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer uden dobbeltbinding. 

3. Ved "mættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer uden kulstof-kulstof-
dobbeltbinding.

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

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

5. Ved "enkeltumættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer med én cis-dobbeltbinding. 

5. Ved "enkeltumættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer med én kulstof-kulstof-
dobbeltbinding i cis-dobbeltbindingen.

6. Ved "flerumættede fedtsyrer" forstås alle 
fedtsyrer med cis, cis-methylen-afbrudte 
dobbeltbindinger.

6. Ved "flerumættede fedtsyrer" forstås alle 
fedtsyrer med mindst to isolerede kulstof-
kulstof-dobbeltbindinger.

7. Ved "kulhydrat" forstås ethvert 
kulhydrat, som nedbrydes i menneskets 
stofskifte, herunder polyoler.

7. Ved "kulhydrat" forstås ethvert 
kulhydrat, som nedbrydes i menneskets 
stofskifte, herunder polyoler.

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

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

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

9. Ved "polyoler" forstås alkoholer, der 
indeholder mere end to hydroxylgrupper.
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10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25.

10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25, hhv. × 6,38 for 
mælkeprotein og × 5,7l for sojaprotein.

11. Ved "salt" forstås saltindholdet 
beregnet efter formlen: salt = natrium 
× 2,5.

11. Ved "salt" forstås saltindholdet 
beregnet efter formlen: salt = natrium 
× 2,5.

12. Ved "gennemsnitsværdi" forstås den 
værdi, der bedst repræsenterer den mængde 
næringsstof, som en given fødevare 
indeholder, og ved hvilken der tages 
hensyn til den margen, der skyldes 
sæsonmæssige variationer, 
forbrugsmønstre og andre faktorer, som 
kan have indflydelse på den faktiske værdi.

12. Ved "gennemsnitsværdi" forstås den 
værdi, der bedst repræsenterer den mængde 
næringsstof, som en given fødevare 
indeholder, og ved hvilken der tages 
hensyn til den margen, der skyldes 
sæsonmæssige variationer, 
forbrugsmønstre og andre faktorer, som 
kan have indflydelse på den faktiske værdi.

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

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

Or. de

Begrundelse

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Ændringsforslag 255
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 256
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\802277DA.doc 127/145 PE438.135v03-00

DA

Ændringsforslag 257
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt okse- eller svineproteiner er 
blevet anvendt i fremstillingen af 
kyllingeprodukter, skal det tydeligt fremgå 
af emballagen. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 258
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag III – tabel – overskrift -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FØDEVARETYPE 
ELLER -
KATEGORI

OPLYSNING FØDEVARETYPE 
ELLER -
KATEGORI

OPLYSNING

-1 OVERFLADEBEHANDLING AF 
FRUGT OG GRØNTSAGER
Frugt og 
grøntsager, der 
er blevet 
overfladebehandl
et før og efter 
høst ved hjælp af 
tilsætningsstoffer 
eller pesticider

"Overfladebehan
dlet"

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 259
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag III – tabel – overskrift 1 og punkt 2.1, 2.2 og 2.3 under overskrift 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FØDEVARER EMBALLERET VED BRUG AF 
BESTEMTE GASSER

udgår

1.1 Fødevarer, 
hvis holdbarhed 
er forlænget ved 
brug af 
emballagegas i 
medfør af Rådets 
direktiv 
89/107/EØF

"Pakket i 
beskyttende 
atmosfære"

2. FØDEVARER, DER INDEHOLDER 
SØDESTOFFER
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2.1 Fødevarer, 
der indeholder et 
eller flere 
sødestoffer som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

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

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

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

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

"indeholder en 
phenylalaninkild
e"

Or. en

Begrundelse

Undgå dobbeltdeklaration.
Punkt 1.1 repræsenterer ikke yderligere oplysninger til forbrugeren. Denne bør kontrollere 
holdbarhedsdatoen.
Den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er tydeligt
mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en advarsel om 
forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor brug af 
sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.

Ændringsforslag 260
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer i emballage eller beholder, 
hvis største overflade har et areal på 

udgår
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mindre end 25 cm2,

Or. de

Begrundelse

Uoverensstemmelse med artikel 17, stk. 2, skal undgås.

Ændringsforslag 261
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Fritagelserne for fødevarer i mindre pakninger er ikke gode nok og er ikke praktisk 
gennemførlige, hvorfor mindstekravet bør sættes op.

Ændringsforslag 262
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største printbare overflade har et areal på 
mindre end 80 cm2,

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår emballager eller beholdere, hvis største printbare yderflade har et flademål 
på under 80 cm², er det umuligt at nævne alle de næringsoplysninger, der ellers er 
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obligatoriske. 

Ændringsforslag 263
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 264
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- krydderurter, krydderier, 
smagspræparater og blandinger heraf,

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

- sukker,

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 265
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

100 cm²: Den foreslåede fritagelse for små pakker (under 25 cm2) er ikke anvendelig. Den 
bør udvides (100 cm2) for at opfylde markedets krav.

Ændringsforslag 266
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag IV – led 19 a, 19 b og 19 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Sortimenter og gaver,
- Blandede flerstykspakker,
- Tyggegummi.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 267
Róża Thun Und Hohenstein

Forslag til forordning
Bilag IV – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- krydderurter, krydderier, 
smagspræparater og blandinger heraf,

Or. en

Begrundelse

Krydderurter: Præcisering.

Ændringsforslag 268
Róża Thun Und Hohenstein

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Emballager, der er mindre end 75 cm2 bør fritages for den obligatoriske næringsdeklaration.
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Ændringsforslag 269
Róża Thun Und Hohenstein

Forslag til forordning
Bilag IV – led 19 a, 19 b, 19 c, 19 d og 19 e (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tyggegummi,
- fødevarer med et ubetydeligt energiindhold pr. 
portion
- enhver form for fødevarer i en mængde 
på under 5g/ml 
- fødevareartikler  med en sæsonbetonet, 
luksuriøs, gavebetonet eller fantasifuld 
udformning, form eller emballage, herunder 
sortimenter, 
glasflasker med en uudslettelig 
mærkning.

Or. en

Ændringsforslag 270
Anja Weisgerber

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

Kommis-
sionens 
forslag

Ændringsforslag

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

beskaffenhed og sammensætning
Varebetegnelse

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

Osteimitat

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

Skinkeimitat

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 271
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i (den 
tyske udgave af) mærkningsdirektivet 2000/13/EF ("Nettofüllmenge").
I litra c) refereres til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2001/111/EF om sukker (undtagelse for 
produkter med en nettovægt på under 20 g). I stk. 3 skal det derfor præciseres, at den slags 
særlige bestemmelser fortsat er gældende.
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Ændringsforslag 272
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 1 – litra b a og b b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis nettoindhold er under 50 g for 
konfekturevarer, chokolade og andre 
kakaobaserede produkter, samt produkter 
baseret på mandler eller nødder eller 
andre oliefrø;
bc) hvis nettoindhold er under 100 g for 
kiks, kager og andet finere bagværk,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i en forordning om fødevareinformation til "forbrugerne" ikke kræves, at 
der vises informationer, som målgruppen ikke forstår. Undersøgelser viser, at forbrugerne 
allerede nu ikke forstår alle oplysningerne på etiketterne. Hvad angår næring, anvender 
forbrugere kalorier frem for joules, mens sidstnævnte foretrækkes af forskere, og joules 
henhører derfor ikke under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 273
Emma Mcclarkin

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 1 - litra 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette punkt er ikke til hinder for 
anvendelse af  specifik EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i en forordning om fødevareinformation til "forbrugerne" ikke kræves, at 
der vises information, som målgruppen ikke forstår. Undersøgelser viser, at forbrugerne 
allerede nu ikke forstår alle oplysningerne på etiketterne. Hvad angår næring, anvender 
forbrugere kalorier frem for joules, mens sidstnævnte foretrækkes af forskere og joules 
henhører derfor ikke under denne forordnings anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 274
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Bilag X

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette bilag udgår.

Or. en

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer henhører ikke under denne forordning.

Ændringsforslag 275
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

1,1

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

Kalium (mg) 2000
Chlorid (mg) 800

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

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

Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 276
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag XI – del A – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Som hovedregel bør

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

Or. en

Begrundelse

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods
consumed in portions larger than 100g).
Eksempel: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Ændringsforslag 277
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag XII – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kulhydrat (undtagen 
polyoler)

4 kcal/g —
17 kJ/g

- kulhydrat (undtagen 
polyoler)

4 kcal/g

- polyoler 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g

- polyoler 2,4 
kcal/g

— protein 4 kcal/g —
17 kJ/g

— protein 4 kcal/g

- fedt 9 kcal/g —
37 kJ/g

- fedt 9 kcal/g

— salatrimtyper 6 kcal/g —
25 kJ/g

— salatrimtyper 6 kcal/g

- alkohol (ethanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g

- alkohol (ethanol) 7 kcal/g

- organisk syre 3 kcal/g —
13 kJ/g

- organisk syre 3 kcal/g

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 278
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag XIII – del A – indledning samt tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

— energi kJ og kcal — energi kcal
- fedt gram (g) - fedt gram (g)

— kulhydrat — kulhydrat
— kostfibre — kostfibre

— protein — protein
- salt — natrium
vitaminer og 
mineraler

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

vitaminer og 
mineraler

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
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enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Ændringsforslag 279
Emma Mcclarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Energi kJ og kcal - Energi kcal

Or. en

Ændringsforslag 280
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Bilag XIII  – del B a (nyt)

Kommiss
ionens 
forslag

Ændringsforslag

DEL Ba – LÆSBARHEDEN
Følgende kriterier bør overvejes ved udformning af etiketterne. 
Hvis et eller flere af kriterierne ikke kan opfyldes, skal der anvendes en 
skrifttype på 3 mm.
Kriterier Brugsanvisning Bør undgås
Kontrast Sorte typer på hvid 

baggrund eller god 
tonekontrast

Mørke typer på 
mørk baggrund. 
Lyse typer på lys 
baggrund. 
Grøn/rød eller 
andre 
kombinationer, der 
vanskeliggør 
læsningen for 
farveblinde.

Teksttype og format Åbne fonte som 
f.eks. Arial for 
bogstaver. Bold, 

Fonte med særlig 
udsmykning 
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hvis kriteriet om 
trykkvalitet 
bibeholdes.

Skyggevirkning
Kursiv

Layout Tekst, der starter fra 
og flugter med 
venstre margin

Tekstombrydning

Trykkekvalitet, 
afhængig af 
metoden

Ved trykke-
systemer, der kan 
føre til ringere 
trykkekvalitet, skal 
man være 
omhyggelig med at 
sørge for en god 
skarphed og 
opløsning af 
teksten, justeringen 
og farveregistret.

Hvide områder 
omkring teksten

Tilstrækkelig plads 
omkring teksten

Overflader Mat trykflade Metalliske og 
skinnende 
overflader 
Ru overflader

Or. en

Begrundelse

I dette nye bilag tilføjes et sæt kriterier for læselighed, som bør overvejes ved udformning af 
etiketterne.

Ændringsforslag 281
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag XIII – del C – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

energi kJ og kcal energi kcal

protein g
kulhydrat g

heraf
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- sukkerarter g
- polyoler g
- stivelse g

fedt g fedt g

heraf heraf
- mættede 
fedtsyrer

g - mættede 
fedtsyrer

g

- transfedtsyrer g
- enkeltumættede 
fedtsyrer

g - enkeltumættede 
fedtsyrer

g

- flerumættede 
fedtsyrer

g - flerumættede 
fedtsyrer

g

- transfedtsyrer g
- kolesterol mg

kulhydrat g
heraf

- sukkerarter g
- polyoler g
- stivelse g
kostfibre g kostfibre g

protein g
salt g natrium g

vitaminer og 
mineraler

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

vitaminer* og 
mineraler
* forkortelsen 
"vit." er tilladt

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

andre stoffer de enheder, der 
er relevante for 

hvert af de 
pågældende 

stoffer

Or. de

Begrundelse

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
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für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin).
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen zulässig sein.

Ændringsforslag 282
Anja Weisgerber og Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens 
forslag

Ændringsforslag

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

1+4-model
variant 1
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variant 2

Or. de

Begrundelse

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


