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Ändringsförslag 80
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig
överlåtelse av livsmedel till andra, 
servering av mat och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning, och inte heller 
livsmedelsförsäljning inom olika former 
av direkt marknadsföring från jordbruket. 
För att undvika en alltför stor belastning, 
särskilt på små och medelstora företag 
inom den hantverksmässiga 
livsmedelsindustrin, bör produkter som 
inte är färdigförpackade undantas från 
märkningskraven.

Or. en

Motivering

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

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 



PE438.135v03-00 4/145 AM\802277SV.doc

SV

declaration requirement.

Ändringsförslag 81
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att lagstiftningen om 
livsmedelsinformation ska kunna anpassas 
till ändrade konsumentbehov bör man vid 
överväganden om behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation även ta hänsyn till 
att flertalet konsumenter vill att vissa 
uppgifter lämnas. 

(18) För att lagstiftningen om 
livsmedelsinformation ska kunna anpassas 
till ändrade konsumentbehov och onödigt 
förpackningsavfall undvikas bör 
obligatorisk livsmedelsinformation 
inskränkas till grundläggande märkning 
av livsmedel med de nödvändiga uppgifter 
som bevisligen är av störst intresse för 
flertalet konsumenter. Ytterligare 
information utöver den obligatoriska 
grundläggande märkningen kan frivilligt 
tillhandahållas de konsumenter som är 
intresserade av den. Den nya 
informations- och 
kommunikationstekniken erbjuder olika 
möjligheter till detta, såsom särskilda 
informationssidor på Internet eller 
streckkodsavläsare på 
försäljningsställena. 

Or. de

Motivering

Det är ingen mening med att överlasta förpackningen med information. Sådant belastar inte 
bara miljön utan de flesta konsumenter kan inte heller ta till sig all den här informationen i 
och med att de fattar sina köpbeslut på några få sekunder. Alltså måste man se till att den 
grundläggande information som bevisligen är viktigast finns med på förpackningen medan 
ytterligare information utöver den kan tillhandahållas intresserade konsumenter via 
alternativa kanaler.
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Ändringsförslag 82
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 83
Liem Hoang Ngoc

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 

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

konsumenterna och att liten teckenstorlek 
är en av de huvudsakliga orsakerna till att 
konsumenter är missnöjda med 
livsmedelsetiketter. Teckenstorleken, 
teckensnittet, färgen och kontrasten på 
etiketterna bör därför vara sådana att 
konsumenterna snabbt och lätt kan läsa 
texten.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Motivering

Övermått är skadligt. Finns det alltför mycket information på etiketterna är de inte längre 
informativa. Då förfelar de sitt syfte, nämligen att konsumenterna ska kunna göra mer 
välgrundade livsmedels- och kostval. 
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Ändringsförslag 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 25

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. it

Ändringsförslag 86
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser. 

utgår

Or. en

Motivering

I konsekvensens namn bör samma regler gälla för alkoholhaltiga blanddrycker som för vin, öl 
och spritdrycker.
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Ändringsförslag 87
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 88
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det för
alla alkoholhaltiga drycker, inbegripet 
alkoholhaltiga blanddrycker, men inte vin,
ges information om deras ingredienser.

Or. en

Motivering

Man måste göra skillnad mellan vin och andra alkoholhaltiga drycker. I förordning (EG) 
nr1493/1999 av den 17 maj 1999 finns redan en uttömmande uppsättning tekniska normer 
som täcker alla oenologiska metoder, framställningsmetoder och sätt att presentera och 
märka viner, och som garanterar att alla steg i kedjan omfattas och att konsumenterna är 
skyddade och får ordentlig information. Dessutom förändras sammansättningen av 
produkterna med tiden: vin tappat på flaska utvecklas med åren.
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Ändringsförslag 89
Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga drycker ges 
information om deras ingredienser.

Or. en

Motivering

Alla alkoholhaltiga drycker måste inkluderas i denna förordning då dess syfte är att 
säkerställa en god nivå på konsumenternas hälsa.

Ändringsförslag 90
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 

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

villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och
näringsvärdesdeklaration. För öl, 
likörviner, mousserande viner, kryddade 
starkviner och liknande produkter som 
framställs från andra frukter än 
vindruvor, fruktöl, spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker2, 
samt för alkoholhaltiga blanddrycker bör
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då 
vid behov föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

__________
2 EUT L [ …], […], s. […].

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

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör likörviner, mousserande viner, kryddade starkviner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än druvor samt fruktöl också nämnas. Vin, öl och 
spritdrycker täcks redan av tidigare EU-lagstiftning medan alkoholhaltiga blanddrycker inte 
gör det. I dag är det emellertid svårt att kategorisera alkoholhaltiga blanddrycker och de bör 
således för tillfället undantas och ingå i kommissionens rapport.
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Ändringsförslag 91
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration.
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vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.
__________
2 EUT L [ …], […], s. […].

Or. en

Motivering

Kommissionen har rätt i att det redan finns särskilda bestämmelser för vin, men samma sak 
gäller inte för öl och spritdrycker: det är viktigt för konsumenterna att känna till 
ingredienserna, inte bara för produkternas kalorivärde men även på grund av de syntetiska 
ingredienserna som ofta används.

Ändringsförslag 92
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

För att förbättra insynen bör konsumenterna känna till köttets ursprungsland.

Ändringsförslag 93
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det 
är därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i 
särskilt alkoholhaltiga blanddrycker.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i
särskilt alkoholhaltiga blanddrycker.

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges 
information om innehållet av energi och 
kolhydrater i alla alkoholhaltiga drycker 
förutom vin.

Or. en

Motivering

Man måste göra skillnad mellan vin och andra alkoholhaltiga drycker. I förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 finns redan en uttömmande uppsättning tekniska normer 
som täcker alla oenologiska metoder, framställningsmetoder och sätt att presentera och 
märka viner, och som garanterar att alla steg i kedjan omfattas och att konsumenterna är 
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skyddade och får ordentlig information. Dessutom förändras sammansättningen av 
produkterna med tiden: vin tappat på flaska utvecklas med åren.

Ändringsförslag 95
Liem Hoang Ngoc

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i 
särskilt alkoholhaltiga blanddrycker.

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
potentiella bidrag till deras totala kost. Det 
är därför lämpligt att se till att det ges 
information om innehållet av energi och 
kolhydrater i alla alkoholhaltiga drycker, 
också alkoholhaltiga blanddrycker.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) För att undvika onödig belastning på
livsmedelstillverkarna och 
livsmedelssäljarna bör vissa kategorier av 
livsmedel som är obearbetade, eller för 
vilka näringsvärdesinformation inte är en 
avgörande faktor vid konsumenternas val,
eller vilkas yttre förpackning eller etikett 
är så liten att den obligatoriska 
märkningen inte ryms där, undantas från 
kravet på obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration, såvida inte det i 
annan gemenskapslagstiftning föreskrivs 
att sådan information måste uppges.

Or. en



AM\802277SV.doc 15/145 PE438.135v03-00

SV

Motivering

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

Ändringsförslag 97
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Inga undersökningar om konsumenternas beteende vid livsmedelsköp och som täcker alla 
medlemsstater har genomförts (se också skäl 38). På grund av att det finns 
livsmedelsförpackningar av så många olika slag är det dessutom svårt att fastställa vad som 
är ”det huvudsakliga synfältet” och i en del fall även att avgöra vad som är ”framsidan av 
förpackningen”. De uppgifter som ges ska vara enkla, tydliga, lättbegripliga och 
lättigenkännliga, men detta behöver inte betyda att de måste begränsas till förpackningens 
framsida.
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Ändringsförslag 98
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Även om ett system med olika färgkoder har visat sig fungera bra är det för tidigt att ålägga 
medlemsstaterna en skyldighet att genomföra ett sådant system i detta skede. Det behövs mer 
information och bevis. Detta sägs också i skäl 38, som efterlyser mer och fortsatt forskning 
om konsumenternas förståelse i olika medlemsstater, så att harmoniserade system om 
lämpligt kan införas.
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Ändringsförslag 99
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

konsumenterna enkelt kan se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 
livsmedel bör denna information därför 
finnas i etikettens huvudsakliga synfält.

Or. nl

Motivering

Övermått är skadligt. Finns det alltför mycket information på etiketterna är de inte längre 
informativa. Då förfelar de sitt syfte, nämligen att konsumenterna ska kunna göra mer 
välgrundade livsmedels- och kostval. 

Ändringsförslag 101
Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till 
nytta när de väljer vad de ska köpa. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan se 
den viktigaste näringsvärdesinformationen 
när de köper livsmedel bör denna 
information därför finnas i etikettens 
huvudsakliga synfält. Etiketten ska 
innehålla ett system av olika färgkoder 
med färgerna grönt, gult och rött, 
kombinerat med texten låg, medelhög och 
hög, och anges per 100 g eller 100 ml. 
Forskning har visat att konsumenter 
tycker att systemet med flerfärgskoder är 
det enklaste att förstå.

Or. en
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Motivering

Med hänsyn till pågående forskning och i syfte att förbättra kosten och öka konsumenternas 
kunskaper om näringsvärdet i maten behöver man märka framsidan av förpackningarna med 
begripliga färgkoder och text.

Ändringsförslag 102
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning
om placeringen av sådan information 
visar inte några entydiga resultat. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan se 
den viktigaste näringsvärdesinformationen 
när de köper livsmedel bör denna 
information därför anges tillsammans och 
i samma synfält.

Or. en

Motivering

För genomsnittskonsumenten skulle det vara bekvämare och lättare att förstå en etikett om all 
viktig information (näringsvärde, allergener, tillagnings- och serveringsförslag o.dyl.) finns i 
samma synfält. Detta kommer undantagslöst att betyda att etiketten på förpackningens 
baksida kommer att innehålla all information konsumenterna behöver för att göra 
välgrundade val.
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Ändringsförslag 103
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om mängden energi och näringsämnen anges per 100 g eller 100 ml får konsumenterna 
möjlighet att direkt jämföra produkter med varandra. Denna information bör således vara 
obligatorisk. All annan information på förpackningarna ska vara frivillig, så att tillverkarna 
kan välja vad som passar deras produkt.
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Ändringsförslag 104
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Deklarationen i det huvudsakliga 
synfältet av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt 
igenkännlig form möjliggör en 
bedömning av ett livsmedels 
näringsegenskaper och bör i sin helhet 
betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

utgår

Or. en

Motivering

Finns redan inskrivet i skäl 37.

Ändringsförslag 105
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(41) Uppgifter om potentiella allergener 
är mycket viktiga för allergiker, också i 
samband med livsmedel som inte är 
färdigförpackade och i storkök. Sådan
information ska alltid finnas tillgänglig 
för konsumenten på den plats där 
livsmedlet inhandlas eller förbrukas.
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Konsumenterna bör därför alltid få 
tillgång till denna information.

Or. en

Motivering

Nationella specialbestämmelser i medlemsstaterna vore till skada för den inre marknaden och 
skulle göra den föreslagna förordningen helt orimlig.

Ändringsförslag 106
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(41) Information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade samt livsmedel som 
tillhandahålls av storkök bör i princip 
vara frivillig. Även om konsumenternas 
krav på annan information i dessa fall är 
begränsade, anses uppgifter om potentiella 
allergener vara mycket viktiga. Det finns 
uppgifter som tyder på att de flesta fallen 
av livsmedelsallergi kan spåras till 
livsmedel som inte är färdigförpackade. 
Enligt förordningen bör det därför vara 
obligatoriskt att tillhandahålla denna 
information.

Or. de

Motivering

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 
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vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Ändringsförslag 107
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att säkerställa att mer detaljerade 
krav på livsmedelsinformation utformas 
och fastställs på ett dialektiskt sätt och 
utgår från bästa metoder, bör det finnas 
flexibla mekanismer på gemenskapsnivå 
och nationell nivå som grundas på öppna 
och tydliga offentliga samråd och 
kontinuerlig samverkan mellan många 
olika representativa berörda parter. Dessa 
mekanismer kan leda till att nationella 
icke-bindande system utarbetas på 
grundval av grundlig 
konsumentforskning och brett samråd 
med berörda parter. Det bör finnas 
mekanismer som ger konsumenterna 
möjlighet att identifiera livsmedel som 
märkts i enlighet med det nationella 
systemet, t.ex. ett identifieringsnummer 
eller en symbol.

(45) Presentationsformer som redan blivit 
vedertagna i medlemsstaterna och ger 
konsumenterna möjlighet att identifiera 
livsmedel som uppfyller vissa kriterier bör 
kunna fortsätta att frivilligt användas.
Dessutom bör det i enlighet med denna 
förordning finnas möjlighet att i 
förekommande fall använda industri- och 
handelsbaserade presentationsformer för 
näringsvärdesdeklarationen. Dessa 
presentationsformer måste grunda sig på 
tillförlitliga konsumentforskningsrön. 

Or. de

Motivering

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.



PE438.135v03-00 24/145 AM\802277SV.doc

SV

Ändringsförslag 108
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 109
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan vilka rör 
tillhandahållandet av livsmedelinformation 
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livsmedelinformation till konsumenterna. till slutkonsumenterna.
Den ska gälla alla livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter, inklusive 
livsmedel som tillhandahålls av storkök
och livsmedel som är avsedda för storkök.

Den ska gälla alla färdigförpackade
livsmedel som är avsedda för 
slutkonsumenter och livsmedel som är 
avsedda för storkök.

Den ska inte gälla livsmedel som förses 
med omslag direkt på försäljningsstället, 
innan de överlåts till slutkonsumenten.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 110
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna förordning gäller alla 
färdigförpackade livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter, inklusive 
livsmedel som tillhandahålls av storkök 
och livsmedel som är avsedda för storkök.

Or. de
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Ändringsförslag 111
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form erbjuds 
slutkonsumenten och först vid 
försäljningen till slutkonsumenten 
förpackas samt livsmedel och färska 
beredningar som färdigförpackas på 
försäljningsstället för direkt försäljning.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 112
Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form saluförs till 
slutkonsumenten, livsmedel som först vid 
försäljningen till slutkonsumenten 
förpackas, om de över huvud ges någon 
förpackning, samt färskvaror som 
färdigförpackas på försäljningsdagen för 
omedelbar försäljning.
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Or. en

Motivering

För att se till att denna förordning fungerar smärtfritt rekommenderas det att inte bara 
definiera färdigförpackade livsmedel, utan också livsmedel som inte är färdigförpackade.

Ändringsförslag 113
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 114
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska, såvida inte 
sådana krav gäller ett brådskande behov 
av att skydda människors hälsa, en 
övergångsperiod på högst 18 månader 
beviljas efter det att de nya kraven trätt i 
kraft, under vilken livsmedel vars etiketter 
inte uppfyller de nya kraven får släppas ut 
på marknaden och lager av sådana 
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saluföras tills de är slut. livsmedel som släppts ut på marknaden 
före övergångsperiodens slut får fortsätta 
att saluföras tills de är slut.

Or. en

Motivering

I syfte att minimera förpackningsavfall är det normalt att bevilja en övergångsperiod när nya 
märkningskrav införs. En sådan period kan dock vara olämplig när det handlar om en 
omedelbar fara för allmänhetens hälsa. Texten följer föredragandens ändringsförslag, men 
ordet ”brådskande” läggs till, eftersom föredraganden själv använder denna term i 
motiveringen.

Ändringsförslag 115
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det fastställas 
lämpliga övergångsperioder på minst 
tre år efter det att de nya kraven trätt i 
kraft, under vilken livsmedel vars etiketter 
inte uppfyller de nya kraven får släppas ut 
på marknaden. Hänsyn ska då tas till att
lager av sådana livsmedel som släppts ut på 
marknaden före övergångsperiodens slut 
får fortsätta att saluföras tills de är slut, 
under högst tre år efter det att de nya 
bestämmelserna trätt i kraft. Detta gäller 
också för etiketter som 
livsmedelsföretagare förfogat över innan 
bestämmelserna trädde i kraft.

Or. de

Motivering

För att i praktiken garantera hanterbara övergångsperioder särskilt för små och medelstora 
företag bör man föreskriva lämpliga övergångsperioder (minst tre år). I samband med 
fastställandet av övergångsperiodernas längd bör man framför allt undvika de höga 
kostnaderna för investeringar i tryck och utveckling av förpackningsmaterial och det 
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kostnadskrävande förstörandet av etiketter.

Ändringsförslag 116
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 117
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) påverkan på hälsan, inklusive riskerna 
och följderna i samband med skadlig eller 
farlig konsumtion av ett livsmedel.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 118
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs, ska det 
tas hänsyn till ett utbrett behov hos 
flertalet konsumenter av vissa uppgifter 
som de anser vara mycket viktiga, eller 
allmänt erkända fördelar för 
konsumenterna, så att de kan göra 
välgrundade val.

2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs, ska det 
tas hänsyn till potentiella kostnader och 
fördelar för de berörda parterna 
(inklusive konsumenterna, producenterna 
med flera) med att tillhandahålla vissa 
uppgifter som de anser vara mycket 
viktiga, eller allmänt erkända fördelar, så 
att konsumenterna kan göra välgrundade 
val.

Or. en

Motivering

Nya märkningsregler bör endast införas om det finns evidensbaserad forskning som visar 
fördelarna med sådana nya krav. Kostnaderna för att tillhandahålla nya uppgifter bör inte 
vara oproportionerliga. Ändringar av etiketter får stora följder både för producenter i EU 
och för import från tredjeländer. Därför måste man avväga konsumenternas och 
producenternas behov mot varandra.

Ändringsförslag 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) genom presentationer i bild som
vilseleder konsumenterna om livsmedlets 
ursprung, beskaffenhet eller 
sammansättning,

Or. de
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Motivering

Inte bara ursprunget utan också sammansättningen och beskaffenheten ska framhävas. 
Föreskriften ger oss klarare och mer verklighetstrogna illustrationer av livsmedel. Det är 
vilseledande om man på en yoghurt med vaniljarom har en bild av vaniljfrukter.

Ändringsförslag 120
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

Det händer allt oftare att det saluförs livsmedelsimitationer, såsom ”ost” som tillverkats med 
vegetabiliskt fett. Dessutom kan det konstateras att sådana beståndsdelar som normalt 
används vid framställningen av en produkt delvis ersätts med billigare surrogat. För 
konsumenten går skillnaden i regel inte att urskilja. Av insynsskäl bör därför märkning om 
detta införas.
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Ändringsförslag 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) genom att beskrivningen eller 
illustrationerna på förpackningen antyder 
en viss produkt eller ingrediens, fastän 
produkten som förpackningen i själva 
verket innehåller är en 
livsmedelsimitation eller innehåller ett 
substitut för en ingrediens som vanligtvis 
används i produkten. I sådana fall ska 
produkten märkas ”framställd med 
(namnet på substitutet för ingrediensen) i 
stället för (namnet på den ersatta 
ingrediensen)”.

Or. en

Motivering

In the interest of transparency appropriate labelling should be introduced for imitation 
foodstuffs. Examples of imitation foodstuffs are 'cheese' made from vegetable fat which is are 
increasingly being marketed. Another development which has been observed is that 
ingredients normally used to manufacture a product are to some extent being replaced with 
cheaper substitutes, e.g. replacement of milk in ice cream with vegetable fat, truffle being 
replaced by truffle oil and vanilla extract being replaced by vanillin. This is not generally 
apparent to consumers and there is a need for more clarity and transparency.

Ändringsförslag 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 123
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den kommitté som avses i artikel 49.1 
får upprätta en icke-uttömmande 
förteckning över de påståenden och villkor 
som avses i punkt 1 och vars användning 
ska vara förbjuden eller begränsad.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att behålla den befintliga bestämmelsen i 
EU:s livsmedelslagstiftning (direktiv 2000/13/EG) enligt vilken medlemsstaterna ska handla 
gemensamt om begränsningar måste införas för användningen av vissa påståenden och 
villkor när det gäller etiketter. I avsaknad av en sådan bestämmelse skulle enskilda länder 
kunna fastställa egen lagstiftning, och då vore det lätt hänt att definitionerna skulle skilja sig 
åt mellan medlemsstaterna och därmed skapa hinder på den inre marknaden. 

Ändringsförslag 124
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 125
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om färdigförpackade och icke 
färdigförpackade livsmedel lämnas vidare 
till den företagare som tar emot livsmedlet 
så att den obligatoriska 
livsmedelsinformation som anges i artikel 
9.1 a–c och f, vid behov, kan 
tillhandahållas slutkonsumenterna.

Or. el

Ändringsförslag 126
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 127
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Livsmedlets nettoinnehåll. e) Livsmedlets nettokvantitet.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 128
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bästföredatum eller sista 
förbrukningsdag.

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

Or. de

Motivering

Punkt 1 a–h: Språklig ändring i överensstämmelse med det befintliga termbruket i 
märkningsdirektivet 2000/13/EG (jfr artikel 3: bland annat ”det namn under vilket varan 
säljs” och ”nettokvantitet”).
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Ändringsförslag 129
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 130
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta härkomst.
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Or. de

Motivering

Den föreslagna utökningen av ursprungsbeteckningen förkastas. Ursprungsbeteckningar för 
enskilda ingredienser är det i praktiken i många fall inte möjligt att ange, särskilt inte när 
tillverkarna är beroende av varierande tillgång på marknaden. Skyldigheten att ange 
ursprungsbeteckningar betyder därför tydligt minskad flexibilitet och därmed 
sammanhängande ökande kostnader. Lydelsen i artikel 3.1 8 i direktiv 2000/13/EG och 
således kriterierna för det allmänna förbudet mot att vilseleda konsumenterna bör därför stå 
kvar.

Ändringsförslag 131
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort för allt kött. Reglerna för 
nötkött, kalvkött, fisk och skaldjur ska 
gälla annat kött.

Or. en

Motivering

För att förbättra insynen bör konsumenterna känna till köttets ursprungsland. Att känna till 
var djuret fötts upp och var köttet förpackats är viktiga uppgifter för att konsumenterna ska 
kunna göra välgrundade val.
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Ändringsförslag 132
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 133
George Lyon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Uppgift om ursprungsland för vissa 
primärprodukter, vilket avgörs från fall 
till fall och efter samråd med berörda 
parter från de branscher det gäller.

Or. en

Motivering

Ursprungsland på märkningen är redan obligatoriskt för vissa primärprodukter (exempelvis 
för nötkött) där det bedömts nödvändigt av spårbarhets- och säkerhetsskäl. Det kan 
fortfarande finnas andra produkter som det är värt att behandla på samma sätt och därför 
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bör möjligheten till det kvarstå öppen. Dessutom skulle detta svara mot konsumenternas 
förväntningar för vissa typer av livsmedel.

Ändringsförslag 134
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 135
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att behålla den befintliga bestämmelsen i 
EU:s livsmedelslagstiftning (direktiv 2000/13/EG) enligt vilken medlemsstaterna ska handla 
gemensamt om begränsningar måste införas för användningen av vissa påståenden och 
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villkor när det gäller etiketter. I avsaknad av en sådan bestämmelse skulle enskilda länder 
kunna fastställa egen lagstiftning, och då vore det lätt hänt att definitionerna skulle skilja sig 
åt mellan medlemsstaterna och därmed skapa hinder på den inre marknaden. 

Ändringsförslag 136
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 137
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1 
a-k, ska de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.1, när de anges på förpackningen 

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

förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en betydande kontrast 
mellan de tryckta upplysningarna och 
bakgrunden. Reklam på förpackningen får 
inte skymma den obligatoriska 
informationen. De faktorer som anges i 
bilaga XIII b påverkar läsbarheten och 
ska beaktas vid utformningen av etiketten.

Or. en

Motivering

Det behövs mätbara och därmed genomdrivbara kriterier för att göra märkningen tydligare. 
En minsta teckenstorlek garanterar inte nödvändigtvis tydligheten i stort. Denna ändring 
innebär i stället att hänsyn måste tas till ett antal faktorer som påverkar tydligheten 
(exempelvis kontrast, teckentyp och layout). Det är viktigt att reklam på förpackningen inte 
skymmer den obligatoriska informationen.

Ändringsförslag 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med ett typsnitt och en
kontrast mellan de tryckta upplysningarna 
och bakgrunden som gör dem läsbara.

Or. it

Motivering

En minsta storlek på 3 mm skulle bara bidra till att förpackningarnas storlek ökade, vilket 
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strider mot miljömålen. Tillverkarna måste kunna anpassa etikettens utformning till 
förpackningens storlek, samtidigt som informationen ska vara så läsbar och tydlig som 
möjligt för konsumenterna.

Ändringsförslag 139
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1
a-k, ska de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.1, när de anges på förpackningen 
eller den etikett som är fäst vid denna, vara 
tryckta på förpackningen eller etiketten i 
ett tydligt läsbart format där 
konsumenterna omöjligen kan vilseledas. 
Andra faktorer som ska beaktas för att 
göra livsmedelsinformationen läsbar är 
textlayout, typsnittets stil, storlek och färg, 
bakgrundsfärg, färg på förpackningen
och de tryckta upplysningarna samt 
synavstånd och vinkel.
Kommissionen ska, tillsammans med 
europeiska konsumentorganisationer och 
berörda parter, ta fram föreskrifter om 
hur var och en av de ovannämnda 
faktorerna ska hanteras för att 
livsmedelsinformationen säkert ska bli 
läsbar för konsumenterna. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

För att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val ska all information som finns på en 
etikett vara lätt att se, tydligt läsbar och inte vilseledande.
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Ändringsförslag 140
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, anbringas på ett sådant sätt att 
läsbarheten säkerställs.

Or. de

Motivering

– 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.
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Ändringsförslag 141
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1 
a-k, ska de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.1 vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten på ett tydligt och läsbart sätt
med avseende på teckensnitt, färg och 
kontrast.

Kommissionen ska tillsammans med 
företrädare för relevanta intressegrupper 
föreslå bindande regler för läsbarheten hos 
konsumentinformation på livsmedel. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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. 
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Ändringsförslag 142
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1 vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten och vara 
tydligt läsbara.

Kommissionen ska genom samråd med 
berörda parter utarbeta bindande regler 
för läsbarheten hos 
konsumentinformation på livsmedel. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Text proposed by the Commission Amendment

1a. De obligatoriska uppgifter som anges i 
artikel 9.1 ska presenteras på ett sådant 
sätt att det finns en betydande kontrast 
mellan de tryckta upplysningarna och 
bakgrunden och så att de är klart läsbara 
och outplånliga.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att konsumenterna alltid kan ta del av de obligatoriska uppgifter som anges i 
artikel 9.1.

Ändringsförslag 144
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om presentationen av 
obligatoriska uppgifter och besluta att 
utöka de krav som avses i punkt 2 till de 
ytterligare obligatoriska uppgifter för 
vissa kategorier eller typer av livsmedel 
som avses i artiklarna 10 och 38. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. de
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Motivering

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

Ändringsförslag 145
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 146
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska, tillsammans med 
europeiska konsumentorganisationer och 
berörda parter, ta fram föreskrifter om hur 
de faktorer som anges i artikel 14.1 ska 
hanteras för att livsmedelsinformationen 
på förpackningar eller behållare med 
mycket liten yta ska bli läsbar för 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

Läsbarheten för livsmedelsinformationen på små produkter är fortfarande en utmaning: 
generellt sett ska bara en del av den information som förtecknas i artikel 9 vara obligatorisk 
när det gäller produkter med en tryckbar yta på mindre än 80 cm2. När det gäller hela detta 
ändringsförslag måste emellertid kommissionen tillsammans med berörda parter undersöka 
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hur livsmedelsinformation kan anges läsbart på små produkter.

Ändringsförslag 147
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 148
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och, om så är tillämpligt, 
outplånlig. Annan text, illustrationer eller 
annat infogat material får inte på något sätt 
dölja, skymma, avleda uppmärksamheten 
från eller avbryta den obligatoriska 
livsmedelsinformationen.

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och outplånlig, utan att 
innehålla över hövan mycket information. 
Annan text, illustrationer eller annat 
infogat material får inte på något sätt dölja, 
skymma, avleda uppmärksamheten från 
eller avbryta den obligatoriska 
livsmedelsinformationen.

Or. nl

Motivering

Övermått är skadligt. Finns det alltför mycket information på etiketterna är de inte längre 
informativa. Då förfelar de sitt syfte, nämligen att konsumenterna ska kunna göra mer 
välgrundade livsmedels- och kostval. 
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Ändringsförslag 149
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 15 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
finnas tillgänglig innan köpet avslutas och 
ska finnas på stödmaterialet för 
distansförsäljningen eller tillhandahållas 
på andra lämpliga sätt.

a) Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
finnas tillgänglig innan kontraktet avslutas, 
läsbarheten ska anpassas till de tekniker 
som används för distanskommunikation 
och konsumenten ska få den obligatoriska 
informationen på ett varaktigt medium 
inom rimlig tid efter kontraktets 
avslutande, dock senast när livsmedlet 
levereras, i enlighet med artikel 13.2.

Or. en

Motivering

Den föreslagna formuleringen speglar bättre tillvägagångssättet i annan tillämplig 
konsumentlagstiftning i EU.

Ändringsförslag 150
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 d, f, 
g, h och k är obligatoriska först när varan 
levereras.

b) De uppgifter som anges i artikel 9.1 f är 
obligatoriska först när varan levereras.

Or. en

Motivering

För att konsumenten ska kunna fatta välgrundade beslut är det av största vikt att han eller 
hon redan har tillgång till all den information som krävs i artikel 9.1. Undantag kan 
emellertid göras för datumet för minsta hållbarhetstid, vilket kanske inte är känt vid 
inköpstillfället.
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Ändringsförslag 151
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sv

Motivering

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

Ändringsförslag 152
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, b, c, d, e, f, g och l
obligatoriska.

Or. en

Motivering

Information enligt artikel 9.1 b (”ingrediensförteckning”), d (”mängden av vissa ingredienser 
eller kategorier av ingredienser”) och g (”särskilda förvarings- eller 
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användningsanvisningar”) bör vara obligatorisk för produkter i returglas.

Ändringsförslag 153
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e, f och l obligatoriska.

1. För returglas som har märkning som är 
outplånlig och därför saknar etikett, ring 
eller krage är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e och f obligatoriska.

Or. de

Motivering

Obligatorisk näringsvärdesdeklaration avvisas. Just returglas säljs i regel som enskilda 
portioner (till exempel 200 eller 250 ml). På dessa flaskor är det ont om plats för 
märkningsuppgifter. Därför bör man ha kvar det hittillsvarande märkningsomfånget, det vill 
säga uppgift om det namn under vilket varan säljs, nettokvantitet, allergena ämnen och 
bästföredatum (jämför artikel 13.4 i märkningsdirektivet 2000/13/EG). 

Ändringsförslag 154
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

Eftersom lagstiftningen om livsmedelsmärkning hela tiden utvecklas krävs i dag betydligt mer 
information än tidigare, och dessutom görs märkningen ofta på flera språk. Därför bör 
gränsen höjas så att undantagen gäller alla förpackningar med en största yta på högst 
100 cm2.

Ändringsförslag 155
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
100 cm2 eller med en nettokvantitet på 
mindre än 30 gram är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, c, e och f obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten. De uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b ska tillhandahållas 
på andra sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 156
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För förpackningar eller behållare med en 
största tryckbar yta som är mindre än 
100 cm² är endast uppgifterna i 
artiklarna 9.1 a, c, e och f och 29.1 a
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. de

Motivering

Undantagen för mindre förpackningar är inte tillräckliga och fungerar inte heller i praktiken 
och därför bör de byggas ut. 

Ändringsförslag 157
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Information på särskilt små produkter måste begränsas till de viktigaste uppgifterna, eftersom 
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producenterna annars måste använda större förpackningar eller behållare än nödvändigt för 
produkterna.

Ändringsförslag 158
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 159
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varor som inte är färdigförpackade 
och varor i storkök enligt artikel 2.2 d är 
uppgifterna i artiklarna 9 och 29 inte 
obligatoriska.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 160
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 161
Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som förtecknats i 
artiklarna 9 och 29 är inte obligatoriska 
för livsmedel som inte är 
färdigförpackade, inklusive varor i 
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storkök enligt artikel 2.2 d.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 162
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda bestämmelser om 
användningen av livsmedlets beteckning
och uppgifter som ska åtfölja den 
fastställs i bilaga V.

2. Det ska också vara tillåtet att i den 
medlemsstat där livsmedlet saluförs 
använda det namn under vilken 
produkten tillverkas och saluförs i den 
medlemsstat där tillverkningen sker.
I fall där övriga bestämmelser i denna 
förordning, särskilt de i artikel 9, inte är 
tillräckliga för att säkerställa att 
konsumenterna i den medlemsstat där 
produkten saluförs har kännedom om 
produktens verkliga art och kan särskilja 
den från produkter som den skulle kunna 
förväxlas med, ska det namn under vilket 
varan säljs emellertid kompletteras med 
ytterligare beskrivande information 
bredvid namnet.
 I undantagsfall får försäljningsnamnet i 
den medlemsstat där tillverkningen sker 
inte användas i den medlemsstat där 
saluföringen sker, när den produkt som 
betecknas i fråga om sammansättning 
eller framställning skiljer sig så mycket 
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från den produkt som är känd under det 
namnet att bestämmelserna i första och 
andra stycket inte är tillräckliga för att 
säkerställa att konsumenterna i den 
medlemsstat där varan saluförs ges 
korrekt information.
Det namn under vilket varan säljs får inte 
ersättas med tillverkarens märke, ett 
varumärke eller ett fantasinamn.
Det namn under vilket varan säljs skall 
omfatta eller åtföljas av uppgifter om 
livsmedlets fysiska tillstånd eller den 
särskilda behandling som livsmedlet fått 
(t.ex. pulvrisering, frystorkning, 
djupfrysning, koncentrering, rökning) i 
samtliga fall då avsaknaden av sådan 
information skulle kunna skapa 
förvirring hos köparen.
Livsmedel som behandlats med 
joniserande strålning ska märkas med 
uppgiften ”bestrålad” eller ”behandlad 
med joniserande strålning”.
I bilaga V anges särskilda krav för 
beteckningen ”köttfärs”.

Or. de

Motivering

Målet om enklare och bättre lagstiftning kräver att bestämmelserna om de namn under vilka 
livsmedel säljs regleras i en och samma artikel i förordningen (här: artikel 18). Den 
befintliga regleringen i märkningsdirektivet 2000/13/EG är klar och entydig och bör därför 
övertas (jämför artikel 5).

Ändringsförslag 163
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i 
rådets förordning (EG) nr 1493/1999, öl 
och spritdrycker enligt definitionen i 

e) Vin enligt definitionen i 
rådets förordning (EG) nr 1493/1999.
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artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 164
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 

e) Vin och vinprodukter enligt definitionen 
i artikel 1.1 i rådets förordning (EG)
nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin1 och artikel 2.1 i 
rådets förordning (EG) nr 1601/1991 av 
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samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter2, liknande produkter som 
framställts från andra frukter än druvor, 
cider, päroncider, öl, spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker3, 
samt andra alkoholhaltiga drycker. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på
de produkter som avses i denna punkt och 
kan låta rapporten åtföljas av särskilda 
åtgärder där bestämmelserna om
förteckning av ingredienser fastställs. 
Dessa åtgärder ska vid behov antas i 
enlighet med följande förfaranden:

i) För de produkter som avses i 
förordning (EG) nr 479/2008: enligt det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 113.1 i den förordningen och som 
fastställs i artikel 195.2 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av 
den 22 oktober 2007 om upprättande av 
en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning)4.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i förordning (EEG) nr 1601/91: enligt det 
föreskrivande förfarandet i artikel 13 i 
den förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
förordning (EG) nr 110/2008: enligt det 
föreskrivande förfarandet i artikel 25.2 i 
den förordningen.
iv) För övriga produkter: enligt det 
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föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.
Utan att det påverkar de specifika 
förhållanden som identifierats i 
ovannämnda förfaranden för produkter 
som avses i punkt 1 i, ii och iii, ska dessa 
bestämmelser tillämpas konsekvent och 
träda i kraft samtidigt för alla produkter 
som förtecknas i artikel 20 e och artikel 
29.1.
__________
1 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.
2 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.
3 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.
4 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 165
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89. 

e) Vin och vinprodukter enligt definitionen 
i artikel 1.1 i rådets förordning (EG)
nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin1 och artikel 2.1 i 
rådets förordning (EG) nr 1601/1991 av 
den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
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Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter2, liknande produkter som 
framställts från andra frukter än druvor, 
cider, päroncider, öl, spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker3, 
samt andra alkoholhaltiga drycker. 
Kommissionen ska lägga fram en rapport
senast […]* om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder ska
vid behov antas i enlighet med följande
förfaranden:
i) För de produkter som avses i 
föreskrivande förordning (EG) 
nr 479/2008: i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 113.1 i den 
förordningen och som fastställs i 
artikel 195.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av 
den 22 oktober 2007 om upprättande av 
en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning)4.
ii) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i förordning (EEG) nr 1601/91: i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet i 
artikel 13 i den förordningen.
iii) För de produkter som avses i 
förordning (EG) nr 110/2008: i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet i 
artikel 25.2 i den förordningen.
iv) För övriga produkter: enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.
Utan att det påverkar de specifika 
förhållanden som identifierats i 
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ovannämnda förfaranden för produkter 
som avses i punkt 1 i, ii och iii, ska dessa 
bestämmelser tillämpas konsekvent och 
träda i kraft samtidigt för alla produkter 
som förtecknas i artikel 20 e och 
artikel 29.1.
__________
1 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.
2 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.
3 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.
4 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
* EUT: Vänligen fyll i datum (fem år 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft).

Or. en

Ändringsförslag 166
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i 
rådets förordning (EG) nr 1493/1999, öl 
och spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den […]
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker, 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1576/89. Kommissionen ska 
[fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande] lägga fram en rapport om 
tillämpningen av artikel 19 på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 

e) Vin enligt definitionen i 
rådets förordning (EG) nr 1493/1999,
vinprodukter enligt rådets förordning 
(EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om
den gemensamma organisationen av 
marknaden för vin och rådets förordning 
(EG) nr 1601/1991 av den 10 juni 1991 
om allmänna bestämmelser för definition, 
beskrivning och presentation av 
aromatiserade viner, aromatiserade 
vinbaserade drycker och aromatiserade 
drinkar baserade på vinprodukter, fruktöl,
öl, spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
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att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

för, spritdrycker, samt andra 
alkoholhaltiga drycker. Kommissionen 
ska [fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande] lägga fram en rapport om 
tillämpningen av artikel 19 på dessa 
produkter och kan låta rapporten åtföljas av 
särskilda åtgärder där bestämmelserna om 
förteckning av ingredienser fastställs. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör inte omfattas av denna förordning, utan för dem behövs särskilda 
bestämmelser. För detta ändamål måste först några principiella frågor redas ut, eftersom det 
till exempel vore ytterst betänkligt med uppgifter om näringsvärdet per 100 ml för 
spritdrycker, och eftersom många av de näringsämnen som ingår i livsmedel inte alls 
förekommer i de alkoholhaltiga dryckerna.

Ändringsförslag 167
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande beståndsdelar i ett livsmedel 
behöver inte ingå i
ingrediensförteckningen:

Till ingredienser i ett livsmedel räknas 
inte:

Or. de

Motivering

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 



PE438.135v03-00 64/145 AM\802277SV.doc

SV

Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Ändringsförslag 168
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ämnen som används i sådana mängder 
som lösningsmedel eller bärare för 
näringsämnen, livsmedelstillsatser eller
aromer som är absolut nödvändiga.

c) Ämnen som används i sådana mängder 
som lösningsmedel eller bärare för 
mikrokulturer, livsmedelstillsatser,
aromer, enzymer eller andra ämnen med 
fysiologiskt eller tekniskt syfte som är 
absolut nödvändiga.

Or. de

Motivering

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]).

Ändringsförslag 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) livsmedlet inte är färdigpackat och det 
på ett tydligt sätt anges på 
försäljningsstället att
– kunderna kan få upplysningar om
allergiframkallande ämnen vid muntlig 
kontakt med försäljaren och/eller i 
framlagt informationsmaterial, 
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– kunderna kan få information om det 
finns någon som helst risk för 
korskontaminering, eller

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 170
Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) livsmedlet inte är färdigförpackat och 
det på ett tydligt sätt anges på 
försäljningsstället att
– kunderna kan få upplysningar om 
allergiframkallande ämnen vid muntlig 
kontakt med försäljaren och/eller i 
framlagt informationsmaterial,
– kunderna informeras om att 
korskontaminering inte kan uteslutas.

Or. en

Motivering

Det är nästan omöjligt att ingående informera om allergiframkallande ämnen i livsmedel som 
inte är färdigförpackade och krav på sådan information skulle framför allt för de små och 
medelstora företagen innebära avsevärda merkostnader och en kraftigt försämrad 
konkurrensställning. Dessutom kan korskontaminering inte heller uteslutas i företag där 
utrymmet för bearbetning är begränsat. Kravet på tydlig angivelse ger företagen 
rättssäkerhet.
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Ändringsförslag 171
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med 
bilaga IX.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 172
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den obligatoriska
näringsvärdesdeklarationen ska innehålla 
följande uppgifter (nedan kallad 
”obligatorisk näringsvärdesdeklaration”):

Or. en
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Ändringsförslag 173
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen och leden a–b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

b) Mängden av protein, kolhydrater och 
fett.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 174
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

Näringsvärdestabellen bör se ut så som de europeiska konsumenterna genom åren har vant 
sig vid (direktiv 90/496/EG) och samtidigt uppfylla kraven i Codex Alimentarius. Därför bör 
mängden energi och de sju viktigaste näringsvärdena (protein, kolhydrater, socker, fett, 
mättade fettsyror, kostfibrer och natrium) anges på förpackningen, uttryckt per 100 g, per 
100 ml och/eller per portion.

Ändringsförslag 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 176
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Protein är ett livsviktigt näringsämne. Mängden protein bör ingå i den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen, så att konsumenterna kan se livsmedlets fullständiga 
näringsvärdessammansättning. 

Ändringsförslag 177
Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Mängden av mättade fettsyror och 
transfetter.

Or. en

Motivering

Näringsdeklarationen måste innehålla mängderna mättade fettsyror och transfetter på grund 
av de påvisade effekterna. Eftersom transfetter har skadliga hälsoeffekter är de redan 
förbjudna i Danmark.

Ändringsförslag 178
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999, öl och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 

För alkoholhaltiga drycker, med 
undantag för vin, ska den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen innehålla 
energivärdet och mängden kolhydrater.
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förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Man måste göra skillnad mellan vin och andra alkoholhaltiga drycker. Det finns redan en 
uttömmande uppsättning tekniska normer som täcker alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att presentera och märka viner, och som garanterar att alla 
steg i kedjan omfattas och att konsumenterna är skyddade och får ordentlig information.

Ändringsförslag 179
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 

Denna punkt ska inte tillämpas på vin eller 
andra vinprodukter enligt definitionen i 
artikel 1.1 i förordning (EG) nr 479/2008
och artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 1601/1999, på liknande produkter som 
framställts av annat än druvor, 
ciderdrycker, på päronvin, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i förordning (EG) nr 110/2008, och på 
andra alkoholhaltiga drycker. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
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näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

ingredienser fastställs. Dessa åtgärder ska 
vid behov antas i enlighet med följande 
förfarande:

i) För de produkter som avses i artikel 2.1 
i förordning (EEG) nr 1601/91 ska det 
föreskrivande förfarandet i artikel 13 i 
den förordningen följas.
ii) För de produkter som avses i 
förordning (EG) nr 110/2008 ska det 
föreskrivande förfarandet i artikel 25.2 i 
den förordningen följas.
iii) För övriga produkter ska åtgärderna 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 49.3.
Utan att det påverkar de specifika 
förhållanden som identifierats i ovan 
nämnda förfaranden för produkter som 
avses i (i) och 1 (ii) i punkt 1, ska dessa 
bestämmelser tillämpas konsekvent och 
träda i kraft samtidigt för alla produkter 
som förtecknas i artikel 20 e och 
artikel 29.1.

Or. en

Motivering

Ett antal grundläggande frågor borde klargöras innan man börjar införa krav på innehålls-
och näringsvärdesdeklaration för alkoholhaltiga drycker som inte konsumeras för sitt 
näringsvärde. Dessutom anger förordningarna (EG) nr 479/2008, nr 1601/91 och 
nr 110/2008 hur vin och spritdrycker ska presenteras och märkas. De ger också en möjlighet 
att fastställa tillämpningsföreskrifter genom sitt särskilda kommittéförfarande. I 
konsekvensens namn bör dessa bestämmelser finnas kvar.
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Ändringsförslag 180
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89. Kommissionen ska [fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna punkt på dessa produkter och kan 
låta rapporten åtföljas av särskilda åtgärder 
där bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, vinprodukter enligt 
definitionen i förordningarna (EG) 
nr 479/2008 och nr 1601/1991, fruktöl, öl 
och spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i förordning (EG) nr 110/2008 
och andra alkoholhaltiga drycker. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör inte omfattas av denna förordning, utan för dem behövs särskilda 
bestämmelser. För detta ändamål måste först några principiella frågor redas ut, eftersom det 
till exempel vore ytterst betänkligt med uppgifter om näringsvärdet per 100 ml för 
spritdrycker, och eftersom många av de näringsämnen som ingår i livsmedel inte alls 
förekommer i de alkoholhaltiga dryckerna.



AM\802277SV.doc 73/145 PE438.135v03-00

SV

Ändringsförslag 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kostfibrer. utgår
g) Protein.

Or. fr

Motivering

En följd av det ändringsförslag som hänför sig till artikel 29.1 b.

Ändringsförslag 182
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får även 
innehålla mängden av en eller flera av 
följande:

2. Näringsvärdesdeklarationen får vidare
även innehålla mängden av ett eller flera av 
följande ämnen, eller beståndsdelar av 
dessa ämnen och de ämnesgrupper som 
anges i punkt 1:

a) Transfettsyror. a) Transfettsyror

aa) Mättade fettsyror

b) Enkelomättade fettsyror. b) Enkelomättade fettsyror.

c) Fleromättade fettsyror. c) Fleromättade fettsyror.
d) Polyoler.

da) Polyoler.
e) Stärkelse. e) Stärkelse.

f) Kostfibrer. f) Kostfibrer.

g) Protein.
ga) Former av socker.
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gb) Natrium.

gc) Kolesterol.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

i) Övriga ämnen i enlighet med i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av den 
20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel1.
__________
1 EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

Or. de

Motivering

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. 
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Ändringsförslag 183
Emma Mcclarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kostfibrer. f) Salt.
g) Protein.
h) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

g) De mineralämnen eller vitaminer som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i bilaga 
XI. 

h) Andra ämnen som anges i del A 
bilaga XIII.
Den får även innehålla beståndsdelar 
från kategorierna ovan.

Or. en

Motivering

I en förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna är det viktigt att inte kräva 
information som målgruppen inte förstår. Studier har visat att det redan nu finns information 
på etiketterna som konsumenterna inte förstår. När det gäller näringsämnen föredrar 
konsumenterna kalorier snarare än joule. Det är forskare som hellre vill ha joule som mått, 
och det ligger utanför denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 184
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs.

3. Det är obligatoriskt att deklarera 
mängden av de ämnen som tillhör eller 
ingår i någon av de kategorier av 
näringsämnen som anges i punkt 2 om ett 
näringspåstående och/eller hälsopåstående 
görs om dem.
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Or. en

Ändringsförslag 185
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) tillverkarens analys av livsmedlet, eller a) tillverkarens analys av livsmedlet, eller

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

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

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

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

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

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

Or. de

Motivering

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
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 
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Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Ändringsförslag 186
Liem Hoang Ngoc

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 ska informationen om 
energivärdet i livsmedel som 
portionsförpackats i form av identiska 
portioner eller som lätt kan fördelas på 
identiska portioner anges per portion vars 
mängd anges på etiketten. Övrig 
information om dem får också anges per 
portion.

Or. fr

Motivering

En angivelse av energivärdet per 100 g eller 100 ml är inte nödvändigtvis av relevans för 
konsumenterna, som konfronteras med livsmedel med ytterst olika vikt och volym.

I de fall då livsmedlen kan portionsförpackas är det därför önskvärt att energivärdet 
genomgående anges per portion, så att konsumenterna får exakt och lättbegriplig 
information.

Ändringsförslag 187
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Som tillägg till
näringsvärdesdeklarationen per 100 g 
eller 100 ml får
näringsvärdesdeklarationen anges per 
portion, förutsatt att det står vilken mängd 
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som ingår i förpackningen. som ingår i en portion.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 188
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen. Portioner kan 
anges med ordet ”portion” eller med en 
bildsymbol som åskådliggör portionen.

Or. nl

Motivering

På industrihåll i Europeiska unionen har man redan ingått frivilliga överenskommelser om 
hur mycket en portion i olika fall ska uppgå till. Redan nu används inom industrin 
bildsymboler för angivelse av portioner. Uttrycket ”portion” och, i förekommande fall, den 
bildsymbol som åskådliggör en portion, antingen det är en tesked, en matsked, en kopp eller 
något dylikt, bör bidra till att göra informationen begriplig för konsumenterna och ge dem 
ökade insikter i vilket bidrag livsmedlet ger till deras kost.
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Ändringsförslag 189
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g
eller per 100 ml. Mängden energi och 
näringsämnen får också anges per 
portion.

Or. it

Motivering

Uppgifter om näringsvärdet per portion är mer relevanta för konsumenterna, medan 
uppgifter som anges per 100 mg eller per 100 ml kan ge upphov till feltolkningar och göra det 
svårare för konsumenten att beräkna intaget av de angivna näringsämnena för att kunna äta 
en balanserad kost.

Ändringsförslag 190
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, antingen i enlighet med 
det som ytterligare anges i artikel 32.1 
eller endast i de fall som avses i
artikel 32.2 och 32.3, per portion.

Or. en

Motivering

För att ge konsumenterna möjlighet att jämföra olika livsmedel inom samma kategori –
oavsett förpackningarnas storlek och innehåll – är det absolut nödvändigt att mängden energi 
och näringsämnen alltid anges per 100 g eller 100 ml. Enligt artikel 32.2 går det också att 
uttrycka mängden per portion.
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Ändringsförslag 191
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska, liksom 
måttenheten för nettokvantiteten, anges 
per 100 g, per 100 ml eller per portion.

Or. de

Motivering

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

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.

Ändringsförslag 192
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1a, 1b, 1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom får mängden energi och 
näringsämnen anges per portion.
Om livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning ska de energi- och 
näringsvärden som avses i punkt 1 också 
anges.
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Om information per portion anges ska 
antalet portioner i förpackningen anges, 
portionsstorlekarna vara rimliga och 
informationen presenteras eller förklaras 
så att genomsnittskonsumenten kan förstå 
den.
Kommissionen ska tillsammans med 
livsmedelsföretagen och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ta fram riktlinjer för rimliga 
portionsstorlekar. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
denna förordning, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 193
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE438.135v03-00 82/145 AM\802277SV.doc

SV

och 32.3, per portion. och 32.3, per portion. Portioner kan anges 
med ordet ”portion” eller med en 
bildsymbol som åskådliggör portionen.

Or. nl

Motivering

På industrihåll i Europeiska unionen har man redan ingått frivilliga överenskommelser om 
hur mycket en portion i olika fall ska uppgå till. Redan nu används inom industrin 
bildsymboler för angivelse av portioner. Uttrycket ”portion” och, i förekommande fall, den 
bildsymbol som åskådliggör en portion, antingen det är en tesked, en matsked, en kopp eller 
något dylikt, bör bidra till att göra informationen begriplig för konsumenterna och ge dem 
ökade insikter i vilket bidrag livsmedlet ger till deras kost.

Ändringsförslag 194
Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml.

Or. en

Motivering

Om mängden energi och näringsämnen anges per 100 g eller 100 ml får konsumenterna 
möjlighet att direkt jämföra produkter med varandra.

Ändringsförslag 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g,

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

eller per 100 ml. Om livsmedlet är 
färdigförpackat i portionsförpackning ska 
den mängd energi och näringsämnen som 
avses i punkt 1 också anges per portion.

Dessutom kan mängden energi och 
näringsämnen anges per portion.
Om information per portion anges ska 
antalet portioner i förpackningen anges 
och portionsstorlekarna ska vara rimliga 
och presenteras eller förklaras så att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dem. 
Kommissionen ska tillsammans med 
livsmedelsföretagen och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ta fram riktlinjer för rimliga 
portionsstorlekar. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
denna förordning, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

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).
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Ändringsförslag 196
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De mängder av energi och 
näringsämnen som avses i punkt 1 ska 
alltid hänföra sig till den 
konsumtionsfärdiga produkten. På 
etiketten ska exakt uppges vilken 
tillredning av livsmedlet som legat till 
grund för uppgifterna.

Or. de

Justification

Uppgifterna om energi- och näringsvärde ska alltid hänföra sig till den konsumtionsfärdiga 
produkten, eftersom näringsvärdet kan skilja sig avsevärt beroende på hur livsmedlet tillretts 
(om det till exempel stekts eller kokats). På etiketten ska exakt uppges vilken tillredning av 
livsmedlet som legat till grund för uppgifterna, för att konsumenterna ska kunna förstå 
uppgifterna och för att riktigheten i dem ska kunna kontrolleras.

Ändringsförslag 197
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras 
ska även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

utgår

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 198
Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras 
ska även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Halterna av näringsämnena i den 
näringsvärdesdeklaration på framsidan av 
förpackningen som avses i artikel 29.1 a 
ska anges med ett system av olika 
färgkoder. Färgerna grönt, gult och rött 
ska ange om ett livsmedel innehåller låga, 
medelhöga eller höga halter av dessa 
näringsämnen. Informationen ska anges
per 100 g eller per 100 ml. Definitionen av 
referensmängderna för höga, medelhöga 
och låga halter av dessa näringsämnen 
ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3 och baseras på ett 
yttrande från Europeiska 
livsmedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Av detta ändringsförslag framgår att forskningen visat att konsumenterna vill ha begränsad 
näringsvärdesinformation på framsidan av förpackningarna som uttrycks med hjälp av ett 
färgsystem. Helst vill de att rött, gult och grönt ska användas för att ange om halterna av 
dessa näringsämnen i ett livsmedel är höga, medelhöga eller låga.
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Ändringsförslag 199
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av
vitaminer och mineralämnen deklareras 
ska även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Delar av näringsvärdesdeklarationen 
får, beroende på vad som är lämpligt, 
anges i procent av de rekommenderade 
intag som fastställs i del B i bilaga XI 
per 100 g, per 100 ml eller per portion.

Or. it

Motivering

Vissa livsmedel konsumeras inte i enheter på 100 mg eller 100 ml och därför är det viktigt att 
det rekommenderade intaget får anges per portion av produkten.

Ändringsförslag 200
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen kan, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

Or. de
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Motivering

(Inledningsvis en anpassning av den tyska texten, vilken inte berör den svenska versionen). 
Obligatorisk RDI-märkning strider mot det frivilliga inslaget i RDI-initiativet och måste 
därför avvisas. RDI-märkningen genomförs för närvarande av livsmedelsindustrin i Europa 
för de enskilda livsmedlen och presenteras för konsumenterna. Enligt överenskommelsen i 
EU-plattformen gäller det nu att invänta de första uppgifterna om huruvida 
livsmedelsindustrins märkningsinitiativ lyckats.

Ändringsförslag 201
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Frivillig extra märkning för att ange 
näringsvärdena ska presenteras i 
tabellformat där värdena anges i procent 
av de rekommenderade intag som fastställs 
i del B i bilaga XI per 100 g eller per 
100 ml och, i enlighet med artikel 31.2,
per portion. Om innehållet av vitaminer 
och mineralämnen deklareras ska detta, 
som ett lägsta krav, alltid anges i procent 
av det rekommenderade intaget i del A 
punkt 1 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Det lönar sig att fastställa villkor för frivillig extrainformation för att få till stånd en viss 
standardisering i fall där denna möjlighet utnyttjas och undvika att konsumenterna vilseleds, 
vilket annars kunde ske.
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Ändringsförslag 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 i 
bilaga XI.

3. Den obligatoriska näringsdeklarationen 
ska med avseende på energiinnehåll, fett, 
mättade fettsyror, socker och salt, 
dessutom anges i procent av de 
rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g eller per 100 ml 
eller per portion i enlighet med 
artikel 31.2. Om innehållet av vitaminer 
och mineralämnen deklareras ska även det 
anges i procent av det rekommenderade 
intaget i del A punkt 1 i bilaga XI.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 203
Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Näringsmängd per portion

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.
2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.
3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Bestämmelser om angivelse av näringsvärdet per portion finns redan i ändringsförslaget till 
artikel 31.2.
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Ändringsförslag 205
Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion på förpackningens baksida med 
uppgift om hur många portioner som ingår 
i förpackningen, förutsatt att 
portionsstorleken baseras på ett yttrande 
från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

Or. en

Motivering

Informationen måste alltid anges per 100 g eller per 100 ml eftersom det annars kan vara 
missvisande för konsumenterna. Det gör det också lättare att jämföra produkter. 
Kompletterande information om portioner ska anges på förpackningen eftersom det kan 
hjälpa vissa konsumenter att bedöma hur mycket de äter. 

Ändringsförslag 206
Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 207
Róża Thun Und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är tydligt portionsförpackat i en eller flera 
separata portioner av samma storlek.

Or. en

Motivering

Förenkling. Tydligt portionsförpackade livsmedel i en eller flera separata portioner av 
samma storlek bör hanteras på samma sätt som färdigförpackat livsmedel i 
portionsförpackningar.

Ändringsförslag 208
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Livsmedel som är tydligt portionsförpackade i en eller flera separata portioner som alla är av 
samma storlek bör behandlas på samma sätt som livsmedel som är färdigförpackade i 
portionsförpackning.
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Ändringsförslag 209
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas uteslutande per portion om 
livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning eller innehåller 
mängdavgränsade enskilda portioner.

Or. de

Motivering

En uppgift om näringsvärde uteslutande per portion vore nyttig framför allt i fråga om 
livsmedel som normalt konsumeras i mängder gott och väl under 100 gram (till exempel sylt, 
matoljor och så vidare).

Ändringsförslag 210
Liem Hoang Ngoc

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Angivelse utgående från nettovikten

I fråga om livsmedel som inte kan 
portionsförpackas ska energivärdet, 
förutom i den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2, också anges utgående från 
den sammanlagda nettovikten för 
livsmedlet i fråga.

fr

Motivering

En angivelse av energivärdet per 100 g eller 100 ml är inte nödvändigtvis av relevans för 
konsumenterna, som konfronteras med livsmedel med ytterst olika vikt och volym.
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I de fall då livsmedlen inte kan portionsförpackas är det därför önskvärt att energivärdet 
genomgående anges utgående från den sammanlagda nettovikten för livsmedlet i fråga, så att 
konsumenterna får exaktare och mer lättbegriplig information.

Ändringsförslag 211
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Andra uttrycksformer

1. Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på 
andra sätt, förutsatt att följande 
väsentliga krav är uppfyllda:
a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll. 
b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen. 
c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.
2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

Or. en

Motivering

En fullständig harmonisering är det enda sättet att säkerställa en gemensam marknad.
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Ändringsförslag 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 33 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

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

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

2. De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

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

Or. de

Motivering

En grafisk presentation kan klart bidra till att konsumenterna förstår 
näringsvärdesdeklarationen bättre.
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Ändringsförslag 213
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Alla de obligatoriska näringsvärdena måste finnas i samma synfält, men inte nödvändigtvis i 
det huvudsakliga.

Ändringsförslag 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 215
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De uppgifter som anges i artikel 29.1
ska presenteras i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, protein, 
kolhydrater och fett.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 216
Lara Comi, Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3, senast den 
31 december 2011 fastställa särskilda
kriterier för undantag från kravet på 
näringsvärdesdeklaration för små 
jordbruks- och hantverksföretag samt små 
butiker som säljer/serverar och 
distribuerar vissa kategorier av livsmedel 
(hotell- och restaurangbranschen). 

Or. it

Motivering

Det finns två skäl till att även inkludera små och medelstora handelsföretag: 

1. Alla produktionssektorer som har samma mål måste behandlas likadant.

2. I småskalig, icke standardiserad produktion och i produktion där likvärdiga ingredienser 
byts ut från dag till dag går det inte att ange näringsvärdena på butiksskylten (varor i 
bulk) eller på etiketten (färdigförpackade varor).

Ändringsförslag 217
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det på grund av ett närings- eller 
hälsopåstående är obligatoriskt med 
näringsvärdesdeklaration för livsmedel av 
det slag som finns förtecknade i bilaga IV 
behöver denna deklaration inte 
nödvändigtvis finnas med i det 
huvudsakliga synfältet.
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Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 218
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

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

Uppgifterna ska anges i tabellform med 
siffrorna under varandra. Om utrymmet 
inte tillåter detta, ska informationen visas 
som löpande text.

Or. de

Motivering

Det bör fortsatt vara företagaren som avgör var på förpackningen 
näringsvärdesdeklarationen ska placeras (på ”den i huvudsak exponerade sidan”, i synfältet 
eller på annan plats). Det krävs tillräcklig flexibilitet för att man ska kunna ta hänsyn till 
olika förpackningsstorlekar och flerspråkig presentation.
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Ändringsförslag 219
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en produkt som anges i bilaga IV 
måste förses med 
näringsvärdesdeklaration på grund av ett 
näringspåstående eller hälsopåstående, 
behöver denna inte finnas i det 
huvudsakliga synfältet.

Or. it

Motivering

Om produkter som är undantagna enligt bilaga IV förses med exempelvis ett hälsopåstående 
blir det obligatoriskt att ange näringsvärdena. Eftersom vissa färdigförpackade produkter är 
små till storleken, bör informationen inte behöva anges i det huvudsakliga synfältet.

Ändringsförslag 220
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utöver andra bestämmelser i denna 
artikel ska det energivärde som avses i 
artikel 29.1 a anges i det huvudsakliga 
synfältet, helst genom ett system med olika 
färgkoder. Om ett sådant system används 
ska färgerna grönt, gult eller orangegult 
och rött ange om ett livsmedel har lågt, 
medelhögt eller högt energivärde. 
Informationen ska anges per 100 g eller 
per 100 ml. Definitionen av 
referensmängderna för låga, medelhöga 
och höga energivärden ska fastställas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3 och 
baseras på ett yttrande från Europeiska 
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myndigheten för livsmedelssäkerhet. 

Or. en

Motivering

Även om ett system med olika färgkoder har visat sig fungera bra är det för tidigt att ålägga 
medlemsstaterna en skyldighet att genomföra ett sådant system i detta skede. Det behövs mer 
information och bevis. Detta sägs också i skäl 38, som efterlyser mer och fortsatt forskning 
om konsumenternas förståelse i olika medlemsstater, så att om lämpligt harmoniserade 
system kan införas.

Ändringsförslag 221
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen visas 
tillsammans med deklarationen av de 
näringsämnen som anges i artikel 29.2, 
ska energi och näringsämnen som ingår i 
deklarationen, i förekommande fall, stå i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

utgår

Or. en

Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag 222
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig 

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig



AM\802277SV.doc 101/145 PE438.135v03-00

SV

får näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

är näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter inte obligatorisk, med 
undantag av allergener.

Or. en

Ändringsförslag 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, 
förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

utgår

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna. 
b) Det finns belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dessa 
presentationsformer.

Or. de

Motivering

Obligatoriska nationella särbestämmelser för livsmedelsmärkning hindrar den fria 
rörligheten för varor på den inre marknaden. I ändringsförslaget till artikel 33.1 uppmuntras 
i stället till frivillig grafisk märkning. 
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Ändringsförslag 224
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, 
förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

5. Grafiska former eller symboler får 
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen, förutsatt att 
följande väsentliga krav är uppfyllda:

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna.

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna. 

b) Det finns belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dessa 
presentationsformer.

b) Det finns belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dessa 
presentationsformer.

Or. en

Motivering

Näringssymbolerna bör harmoniseras på EU-nivå för att möjliggöra fri rörlighet för 
produkter.

Ändringsförslag 225
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

6. Kommissionen kan fastställa 
bestämmelser om aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 49.3.
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Or. de

Motivering

En följd av att artikel 34.5 utgått.

Ändringsförslag 226
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Tillämpliga krav

1. Om livsmedelsinformation som 
omfattas av denna förordning ges på 
frivillig basis, ska denna information 
uppfylla de relevanta, särskilda kraven i 
denna förordning. 
2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett 
visst land eller en viss ort. 
3. Om livsmedlet och de primära 
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska 
även dessa ingrediensers ursprungsland 
eller härkomstort anges.
4. För annat kött än nötkött får 
ursprungsland eller härkomstort endast 
uppges vara en enda plats om djuren har 
fötts, fötts upp och slaktats i samma land 
eller på samma ort. I andra fall ska 
uppgift om varje plats för födsel, 
uppfödning och slakt ges.
5. Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser för punkt 3. 
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Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.
6. Kommissionen kan fastställa 
tillämpningsbestämmelser rörande villkor 
och kriterier för användning av frivilliga 
uppgifter. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

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, 
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.
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Ändringsförslag 227
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis, 
ska denna information uppfylla de 
relevanta, särskilda kraven i denna 
förordning. 

1. Om livsmedelsinformation som omfattas 
av denna förordning ges på frivillig basis 
ska denna information vara klart läsbar.

Or. en

Motivering

Om information som ges frivilligt om livsmedel måste presenteras på samma sätt som för de 
produkter som omfattas av ett obligatoriskt krav kommer producenterna troligen att sluta 
tillhandahålla den frivilligt. Följden av det nuvarande förslaget skulle därför vara att 
konsumenterna får mindre information än vad de får i dag.

Ändringsförslag 228
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av
punkt 1 får ytterligare frivilliga uppgifter 
om näringsvärdet för bestämda 
målgrupper, såsom barn, fortsätta att ges, 
så länge som det finns vetenskapliga 
belägg för dessa specifika referensvärden 
och de inte vilseleder konsumenterna och 
stämmer överens med de allmänna 
villkoren i denna förordning. 

Or. de

Motivering

Referensvärdena i del B i bilaga X hänför sig till genomsnittliga vuxna personer. Om 
livsmedelsindustrin redan infört avvikande referensvärden för produkter avsedda för någon 
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bestämd målgrupp, till exempel barn, och det finns vetenskapliga belägg för dessa värden, 
bör de få fortsätta användas såsom ytterligare information.

Ändringsförslag 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort. 

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, särskilt 
rådets förordning (EG) nr 509/2006 av 
den 20 mars 2006 om garanterade 
traditionella specialiteter av 
jordbruksprodukter och livsmedel1, 
rådets förordning (EG) nr 510/2006 av 
den 20 mars 2006 om skydd av 
geografiska beteckningar och 
ursprungsbeteckningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel2, 
rådets förordning (EG) nr 479/2008 av 
den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin, om 
ändring av förordningarna (EG) 
nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) 
nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om 
upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2392/86 och (EG) nr 1493/19993, 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 110/2008 av 
den 15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/894 samt rådets förordning (EEG) 
nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om 
allmänna bestämmelser för definition, 
beskrivning och presentation av 
aromatiserade viner, aromatiserade 
vinbaserade drycker och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter5, ska 
punkterna 3 och 4 gälla när ett livsmedels 
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ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort.
__________
1 EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.
2 EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
3 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.
4 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.
5 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

För att texten fortsatt ska bli konsekvent måste punkt 3 ändras, så att det anges att punkt 3 
inte gäller för de produkter som omfattas av det undantag som avses i artikel 20.1.
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Ändringsförslag 231
George Lyon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Av tradition märks whisky som säljs i EU med ursprungsland, och konsumenterna anser att 
denna information är ytterst viktig. Vissa whiskymärken som saknar uppgift om ursprung 
använder andra beteckningar för att ge intryck av att de härrör från ett av de stora 
whiskyproducerande länderna, trots att de inte gör det. Det är därför lämpligt att ursprunget 
anges för all whisky som säljs i EU, så att konsumenterna inte vilseleds.

Ändringsförslag 232
Othmar Karas

Förslag till förordning
Kapitel VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Or. en

Motivering

Nationella bestämmelser strider mot principen om harmonisering och fri rörlighet för varor 
på den inre marknaden.
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Ändringsförslag 233
Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Nationella bestämmelser om ytterligare 

obligatoriska uppgifter
1. Förutom de obligatoriska uppgifter som 
avses i artiklarna 9.1 och 10, kan 
medlemsstaterna, i enlighet med 
förfarandet i artikel 42, kräva ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer 
eller kategorier av livsmedel som 
motiveras av att man vill
a) skydda folkhälsan,
b) skydda konsumenterna,
c) förebygga bedrägeri,
d) skydda industriella och kommersiella 
äganderätter, uppgifter om ursprung och 
registrerade ursprungsbeteckningar samt 
förebygga illojal konkurrens.
2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 
ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

Or. fr

Motivering

Nationella åtgärder kan medföra hinder för den inre marknaden, vilka vållar företagen 
merkostnader. Dessutom måste den inre marknaden stärkas.
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Ändringsförslag 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) skydda folkhälsan,
b) skydda konsumenterna,
c) förebygga bedrägeri,
d) skydda industriella och kommersiella 
äganderätter, uppgifter om ursprung och 
registrerade ursprungsbeteckningar samt 
förebygga illojal konkurrens.
2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 
ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

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

Or. it

Motivering

Förslag som saknar tillräcklig grund strider mot medlemsstaternas åliggande att utveckla den 
inre marknaden. I förslaget till förordning anges vad som gäller för kravet på uppgift om 
ursprungsland/härkomstort, även om denna uppgift inte är obligatorisk.
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Ändringsförslag 235
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 236
Frank Engel

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förutom de obligatoriska uppgifter som 
avses i artiklarna 9.1 och 10, får 
medlemsstaterna, såvida åtgärder av detta 
slag inte hindrar rörligheten för varor på 
den inre marknaden, i enlighet med 
förfarandet i artikel 42, kräva ytterligare 
obligatoriska uppgifter för vissa typer eller 
kategorier av livsmedel, om det motiveras 
av att man vill

Or. de
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Motivering

I en ny förordning som har till syfte att konsolidera och förenkla EU:s regler om märkning är 
det, i linje med programmet för bättre lagstiftning, viktigt att nya nationella regler inte 
motverkar dessa mål. Därför är det lämpligt att införa ett krav på att nya regler inte får 
hindra den fria rörligheten på den inre marknaden.

Ändringsförslag 237
Emma Mcclarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 238
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Motivering

Ytterligare nationella bestämmelser skulle hindra den fria rörligheten för varor på den inre 
marknaden. Eftersom man måste utgå från att livsmedel inom EU klart och entydigt 
motsvarar gemenskapslagstiftningen behöver inte heller medlemsstaterna införa några nya 
åtgärder, av det slag som föreslås i denna punkt. 

Ändringsförslag 239
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Förutom de krav som fastställs i artikel 
34.1 och 34.2 får medlemsstaterna i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
besluta att främja ytterligare, frivilliga 
system för presentation av 
näringsvärdesinformation med hjälp av 
andra uttrycksformer, förutsatt att sådana 
nationella system
a) utarbetas i överensstämmelse med de 
allmänna principer och krav som 
fastställs i kapitlen II och III,
b) beaktar resultaten från oberoende 
konsumentforskning och omfattande 
samråd med berörda parter om vad som 
är bäst för konsumenterna,
c) baseras på antingen harmoniserade 
rekommenderade intag eller, om sådana 
inte finns, allmänt erkända vetenskapliga 
råd om intag av energi eller 
näringsämnen.
Kommissionen ska underlätta 
informationsutbytet i frågor om 
antagandet och genomförandet av 
nationella system och uppmuntra 
samtliga berörda parter att medverka i 
processen. Kommissionen ska också göra 
sådana närmare uppgifter tillgängliga för 
allmänheten. 
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Senast den …* ska kommissionen göra en 
utvärdering av insamlade uppgifter om 
konsumenternas användning och 
förståelse av olika nationella system för 
att avgöra vilket system som är bäst och 
mest användbart för konsumenterna i 
Europa, samt utarbeta en rapport. 
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet.
__________

* EUT: Vänligen för in rätt datum: första 
dagen i månaden fem år efter 
ikraftträdandet av denna förordning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 240
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras att nationella åtgärder som medger undantag från 
artiklarna 9.1 och 10.2 inte gäller för mjölkprodukter som t.ex. tillsatts socker, smakämnen 
eller andra ingredienser som inte innehåller mjölk.
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Ändringsförslag 241
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstater som vid den tidpunkt då 
denna förordning träder i kraft redan har 
nationella bestämmelser får, i avvaktan på 
att de gemenskapsbestämmelser som avses 
i artikel 20 e antas, behålla sina
bestämmelser om förteckning av 
ingredienser i drycker som innehåller mer 
än 1,2 volymprocent alkohol.

Or. en

Ändringsförslag 242
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Nationella åtgärder för livsmedel som inte 

är färdigförpackade
1. För livsmedel som erbjuds till försäljning 
till slutkonsumenter eller storkök utan att 
vara färdigförpackade, eller för livsmedel 
som förpackas på försäljningsstället på 
konsumentens begäran eller är 
färdigförpackade för direkt försäljning, 
kan medlemsstaterna anta närmare 
bestämmelser om hur de uppgifter som 
omfattas av artiklarna 9 och 10 ska anges.
2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.
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3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

Or. en

Motivering

Nationella åtgärder skulle göra denna förordning rent orimlig och störa den inre marknaden.

Ändringsförslag 243
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Nationella åtgärder för livsmedel som inte 

är färdigförpackade
1. För livsmedel som erbjuds till försäljning 
till slutkonsumenter eller storkök utan att 
vara färdigförpackade, eller för livsmedel 
som förpackas på försäljningsstället på 
konsumentens begäran eller är 
färdigförpackade för direkt försäljning, 
kan medlemsstaterna anta närmare 
bestämmelser om hur de uppgifter som 
omfattas av artiklarna 9 och 10 ska anges.
2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.
3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som avses 
i punkterna 1 och 2 till kommissionen.

Or. en

Motivering

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
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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 utgår.

Ändringsförslag 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna får besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information. För de uppgifter 
som avses i artikel 9.1 c ska 
medlemsstaterna fastställa 
presentationsformer, efter samråd med 
berörda parter.

Or. fr

Motivering

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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Ändringsförslag 245
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 246
Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 utgår
Anmälningsförfarande

1. När det hänvisas till denna artikel ska 
den medlemsstat som anser det vara 
nödvändigt att anta ny lagstiftning om 
livsmedelsinformation i förväg anmäla de 
planerade åtgärderna och skälen för dessa 
till kommissionen och de andra 
medlemsstaterna.
2. Kommissionen ska samråda med 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
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och djurhälsa, inrättad genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002, om den 
anser att ett sådant samråd behövs eller om 
någon medlemsstat begär det.
3. Den berörda medlemsstaten får vidta de 
planerade åtgärderna först tre månader 
efter den anmälan som avses i punkt 1, 
förutsatt att kommissionen inte lämnat ett 
negativt yttrande.
4. Om kommissionens yttrande är negativt 
ska den inleda det förfarande som avses i 
artikel 49.2 före utgången av denna 
tremånadersperiod för att avgöra om de 
planerade åtgärderna kan genomföras. 
Kommissionen kan begära att vissa 
ändringar görs i fråga om de planerade 
åtgärderna. Den berörda medlemsstaten 
får vidta de planerade åtgärderna först 
efter det att kommissionen antagit sitt 
slutgiltiga beslut.
5. Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter ska 
inte tillämpas på de åtgärder som omfattas 
av anmälningsförfarandet i punkterna 1–4.

Or. fr

Motivering

Nationella åtgärder kan medföra hinder för den inre marknaden vilka vållar företagen 
merkostnader. Dessutom måste den inre marknaden stärkas.

Ändringsförslag 247
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 

utgår
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tekniska standarder och föreskrifter ska 
inte tillämpas på de åtgärder som omfattas 
av anmälningsförfarandet i punkterna 1–4.

Or. en

Ändringsförslag 248
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska samråda med 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa, inrättad genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002.
Kommissionen ska också införa ett 
formellt anmälningsförfarande för 
samtliga berörda parter, i linje med 
bestämmelserna i direktiv 98/34/EG.

Or. en

Motivering

De gällande förfarandena för att införa nya märkningsåtgärder är inte tydliga, och det finns 
inga krav på samråd med externa intressenter. De nya märkningsreglerna kommer att ha en 
negativ påverkan på den fria rörligheten för varor, och därför är det viktigt att de föreslagna 
åtgärderna övervägs allmänt, och att de berörda intressenterna ges möjlighet att kommentera 
de föreslagna åtgärderna. Förslagen ska inte godkännas innan deras förenlighet med den 
inre marknadens friheter har utvärderats. 

Ändringsförslag 249
Othmar Karas

Förslag till förordning
Kapitel VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.



AM\802277SV.doc 121/145 PE438.135v03-00

SV

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 250
Damien Abad

Förslag till förordning
Kapitel VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel utgår.

Or. fr

Motivering

Nationella åtgärder kan medföra hinder för den inre marknaden vilka vållar företagen 
merkostnader. Dessutom måste den inre marknaden stärkas.

Ändringsförslag 251
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 53 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet].
Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter 
ikraftträdandet].

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 5 år efter 
ikraftträdandet]. Livsmedel som har 
märkts före ikraftträdandet får säljas tills 
lagren har tömts helt.
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De skyldigheter som avses i artikel 17.1 ska 
tillämpas från och med [den första dagen i 
månaden 15 år efter ikraftträdandet].

Or. de

Motivering

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..

Ändringsförslag 252
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 253
George Lyon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 254
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. näringsvärdesdeklaration: uppgifter som 
består av

1. näringsvärdesdeklaration: uppgifter som 
består av

a) energivärde, eller a) energivärde, eller

b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena

b) energivärde och varje ämne eller 
beståndsdel från någon av kategorierna

– fett, – fett,
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– kolhydrater, – kolhydrater,
– kostfibrer, – kostfibrer,

– protein, – protein,
– salt, – natrium,

– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i bilaga 
XI.

– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i bilaga 
XI.

2. fett: sammanlagda mängden lipider, 
även fosfolipider.

2. fett: sammanlagda mängden lipider, 
även fosfolipider.

3. mättade fettsyror: fettsyror utan 
dubbelbindning.

3. mättade fettsyror: fettsyror utan kol-
koldubbelbindning.

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

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

5. enkelomättade fettsyror: fettsyror med 
en cis-dubbelbindning.

5. enkelomättade fettsyror: fettsyror med 
en kol-koldubbelbindning som föreligger i 
form av cis-dubbelbindning.

6. fleromättade fettsyror: fettsyror med 
metylenåtskilda cis-cis-dubbelbindningar.

6. fleromättade fettsyror: fettsyror med 
minst två isolerade kol-
koldubbelbindningar.

7. kolhydrat: varje kolhydrat som kan 
omvandlas i människokroppen, även 
polyoler.

7. kolhydrat: varje kolhydrat som kan 
omvandlas i människokroppen, även 
polyoler.

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler.

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler, isomalt och D-tagatos.

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

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

10. protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25.

10. protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25, (x 6,38 för mjölkprotein 
och x 5,71 för sojaprotein).

11. salt: den salthalt som beräknas med 
följande formel: salt = natrium × 2,5.

11. salt: den salthalt som beräknas med 
följande formel: salt = natrium × 2,5.

12. genomsnittsvärde: det värde som bäst 
representerar den mängd näringsämne som 
ett visst livsmedel innehåller, och som 

12. genomsnittsvärde: det värde som bäst 
representerar den mängd näringsämne som 
ett visst livsmedel innehåller, och som 
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avspeglar årstidsbetingade variationer, 
konsumtionsmönster och andra faktorer 
som kan göra att det faktiska värdet 
varierar.

avspeglar årstidsbetingade variationer, 
konsumtionsmönster och andra faktorer 
som kan göra att det faktiska värdet 
varierar.

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

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

Or. de

Motivering

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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Ändringsförslag 255
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler.

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler, isomaltulos och 
D-tagatos.

Or. de

Motivering

Isomaltulos och D-tagatos är godkända nya livsmedel, som omfattas av definitionen av 
kolhydrater. Isomaltulos och D-tagatos ska inte betraktas som ”socker” eftersom de på grund 
av sina fysiologiska egenskaper skiljer sig markant från traditionellt socker. Isomaltulos och 
D-tagatos är bland annat tandvänliga och har en mindre stark påverkan på blodsockernivån.

Ändringsförslag 256
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nötter som används för framställning av 
destillat eller etanol för spritdrycker och 
andra drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol.

a) Nötter som används för framställning av 
alkoholdestillat. 

Or. en
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Ändringsförslag 257
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om nötkötts- eller grisköttsproteiner har 
använts vid framställningen av 
kycklingprodukter ska det alltid tydligt 
anges på förpackningen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 258
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rubrik -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Typ eller kategori 
av livsmedel

Uppgifter Typ eller kategori 
av livsmedel

Uppgifter

–1 Ytbehandling av frukt och grönsaker
–1.1 Frukt och 
grönsaker som 
ytbehandlats före 
och efter skörden 
med tillsatser 
eller 
bekämpningsmed
el.

”Ytbehandlade”

Or. en

Motivering

De befintliga reglerna innehåller inte något allmänt krav på information om ytbehandling 
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med tillsatser eller bekämpningsmedel av frukt och grönsaker efter skörd för att de ska hållas 
färska. Detta innebär att produkter ser ”färskare” ut än vad konsumenten förväntar sig. 
Konsumenter har rätt att få information om att det livsmedel som de köper är ytbehandlat. 

Ändringsförslag 259
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rubrik 1 och punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 efter rubik 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedel som förpackats i vissa gaser utgår
1.1 Livsmedel 
vars hållbarhet 
förlängts med 
hjälp av 
förpacknings-
gaser som 
godkänts enligt 
rådets direktiv 
89/107/EEG

”Förpackad i en 
skyddande 
atmosfär”

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

Uppgiften 
”innehåller 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning.

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

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

2.3 Livsmedel 
som innehåller 
aspartam som 
godkänts enligt 

”Innehåller en 
källa till 
fenylalanin”
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direktiv 
89/107/EEG

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika dubbel deklaration.

När det gäller punkt 1.1 ger denna deklaration ingen ytterligare information till konsumenten. 
Konsumenterna bör se på bästföredatumet.

Vi anser att den obligatoriska dubbla märkningen av sötningsmedel är onödig. 
Sötningsmedlen finns tydligt utsatta i ingrediensförteckningen och där det är nödvändigt finns 
ett varningsmärke om förekomst av fenylalanin. Bestämmelsen antogs vid en tidpunkt när 
användningen av sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll var mindre vanlig inom EU och detta 
förslag ger en utmärkt möjlighet till förenkling.

Ändringsförslag 260
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Till undvikande av en möjlig konflikt med artikel 17.2.

Ändringsförslag 261
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel i förpackningar eller behållare – Livsmedel i förpackningar eller behållare 



PE438.135v03-00 130/145 AM\802277SV.doc

SV

vars största yta är mindre än 25 cm2. vars största yta är mindre än 100 cm2.

Or. de

Motivering

Undantagen för mindre förpackningar är inte tillräckliga och fungerar inte heller i praktiken 
och därför bör de byggas ut.

Ändringsförslag 262
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För förpackningar eller behållare med en största tryckbar yta som är mindre än 80 cm² är det 
opraktiskt att ange all obligatorisk näringsvärdesinformation.

Ändringsförslag 263
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 264
Othmar Karas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

– Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

– Örtkryddor, kryddor, smaksättningar 
och blandningar därav.

– Salt och saltersättningar. – Salt och saltersättningar.

– Socker.

Or. en

Motivering

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

Örtkryddor: Förtydligande.

Socker: Socker består av ett enda näringsämne som lätt kan identifieras och som inte är 
vilseledande för konsumenterna.
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Ändringsförslag 265
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 100 cm2.

Or. en

Motivering

100 cm²: Det föreslagna undantaget för små förpackningar (mindre än 25 cm²) är inte 
praktiskt genomförbart. Det bör utvidgas (100 cm²) för att möta marknadens krav.

Ändringsförslag 266
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksatserna 19a, 19b och 19c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Blandningar och presentförpackningar.
– Mixade flerpack.
– Tuggummi.

Or. en

Motivering

Produkter som säljs i blandningar, presentförpackningar och i mixade flerpack samt 
tuggummin bör också undantas.
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Ändringsförslag 267
Róża Thun Und Hohenstein

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

– Örtkryddor, kryddor, smaksättningar 
och blandningar därav.

Or. en

Motivering

Örtkryddor: Förtydligande.

Ändringsförslag 268
Róża Thun Und Hohenstein

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 269
Róża Thun Und Hohenstein

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 19a, 19b, 19c, 19d och 19e (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tuggummi.
– Livsmedel som innehåller obetydliga 
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mängder energi per portion.
– Livsmedel av alla typer i mängder på 
mindre än 5g/ml.
– Livsmedel med en design, form eller 
förpackning som säsongs-, lyx-, present-
eller trendartikel, inklusive blandningar.
– Glasflaskor med outplånlig märkning.

Or. en

Ändringsförslag 270
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga V – del Ca (ny)

Kommissionens 
förslag

Ändringsförslag

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

beskaffenhet och sammansättning
Beteckning

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

Imiterad ost

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

Imiterad skinka

Or. de

Motivering

Den ökande användningen av livsmedelsimitationer, där beståndsdelar ersätts med billigare 
surrogat, leder till att konsumenterna blir svikna i sina förväntningar.
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Ändringsförslag 271
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

1. Angivande av nettokvantitet är inte 
obligatoriskt för livsmedel

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

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

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

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

c) för vilka undantag fastställts genom 
andra rättsliga bestämmelser.

Or. de

Motivering

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

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

Ändringsförslag 272
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1 – led ba och bb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) vars nettoinnehåll är mindre än 50 g 
för konfektyr, choklad eller andra 
kakaobaserade produkter, produkter 
baserade på mandlar eller nötter eller 
andra oljeväxter,
bb) vars nettoinnehåll är mindre än 100 g 
för kex, kakor och andra konditorivaror.
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Or. en

Motivering

I en förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna är det viktigt att inte kräva 
information som målgruppen inte förstår. Studier har visat att det redan nu finns information 
på etiketterna som konsumenterna inte förstår. När det gäller näringsämnen föredrar 
konsumenterna kalorier snarare än joule. Det är forskare som hellre vill ha joule som mått, 
och det ligger utanför denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 273
Emma Mcclarkin

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt påverkar inte tillämpningen 
av särskild gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

I en förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna är det viktigt att inte kräva 
information som målgruppen inte förstår. Studier har visat att det redan nu finns information 
på etiketterna som konsumenterna inte förstår. När det gäller näringsämnen föredrar 
konsumenterna kalorier snarare än joule. Det är forskare som hellre vill ha joule som mått, 
och det ligger utanför denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 274
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Bilaga X

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en
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Motivering

Föreliggande förordning gäller inte för alkoholhaltiga drycker.

Ändringsförslag 275
Othmar Karas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Vitamin A (µg) 800 Vitamin A (µg) 800
Vitamin D (µg) 5 Vitamin D (µg) 5

Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12
Vitamin K (µg) 75

Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80
Tiamin (mg) 1,4 Tiamin (Vitamin B1) (mg) 1,1
Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Folsyra (µg) 200

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

Kalium (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Kalcium (mg) 800 Kalcium (mg) 800

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

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

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

Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 276
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I regel bör

– 15 % av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI) per 100 g eller per portion för 
livsmedel i fast form,
– 7,5 % av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI) per 100 ml eller per portion 
för livsmedel i flytande form, 
– 5 % av det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI) per 100 kcal (12 % av RDI 
1 MJ), eller 
– en mängd som föreskrivs enligt 
undantag som beviljats enligt artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av 
den 20 december 2006 om tillsättning av 
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vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel, eller per 
förpackning om denna endast innehåller en 
portion, eller om mängden eller antalet 
portioner tydligt anges på förpackningen,
utgöra grund när man bestämmer vad som 
utgör en betydande mängd.

Or. en

Motivering

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).

Example: 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.

Ändringsförslag 277
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga XII – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kolhydrater (utom 
polyoler)

4 kcal/g —
17 kJ/g.

– Kolhydrater (utom 
polyoler)

4 kcal/g

– Polyoler 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g.

– Polyoler 2,4 
kcal/g

– Protein 4 kcal/g —
17 kJ/g.

– Protein 4 kcal/g

– Fett 9 kcal/g —
37 kJ/g.

– Fett 9 kcal/g

– Salatrim 6 kcal/g — – Salatrim 6 kcal/g
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25 kJ/g.
– Alkohol (etanol) 7 kcal/g —

29 kJ/g.
– Alkohol (etanol) 7 kcal/g

– Organiska syror 3 kcal/g —
13 kJ/g.

– Organiska syror 3 kcal/g

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 278
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – inledningen och tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande enheter ska användas i 
näringsvärdesdeklarationen:

Följande enheter ska användas i 
näringsvärdesdeklarationen:

– Energi kJ och kcal – Energi kcal
– Fett gram (g) – Fett gram (g)

– Kolhydrater – Kolhydrater
– Kostfibrer – Kostfibrer

– Protein – Protein
– Salt – Natrium
– Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i bilaga 
XI

– Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i bilaga 
XI

– Andra ämnen Lämpliga enheter 
för ämnena i 
fråga 

– Andra ämnen Lämpliga enheter 
för ämnena i 
fråga 

Or. de
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Motivering

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, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Ändringsförslag 279
Emma Mcclarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Energi kJ och kcal – Energi kcal

Or. en

Ändringsförslag 280
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del Ba (ny)

Kommiss
ionens 
förslag

Ändringsförslag

DEL Ba – LÄSBARHET
Följande kriterier bör beaktas när etiketterna utformas. 
Om ett eller flera av följande kriterier inte kan uppfyllas ska en teckenstorlek på 
3 mm användas.
Kriterium Rekommenderas Rekommenderas ej
Kontrast Svart text på vit Mörk text på mörk 
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bakgrund eller bra 
färgkontrast

bakgrund eller ljus 
text på ljus bakgrund 
Grönt/rött eller andra 
kombinationer som 
försvårar läsningen 
för färgblinda

Texttyp och format Öppna typsnitt såsom 
Arial för bokstäver, 
fet stil om 
tryckkvaliteten kan 
bevaras

Utsirade typsnitt. 
Skuggning
Kursiv stil

Layout Text som börjar i och 
är justerad mot 
vänstermarginalen

Figursättning 

Tryckkvaliteten, 
beroende på metod

Trycksystem som kan 
ge sämre tryckkvalitet 
ställer högre krav för 
att åstadkomma bra 
skärpa och 
upplösning av texter 
och justering och 
registrering av färger

Vitt utrymme kring 
text

Tillräckligt utrymme 
kring tryck

Ytor Matt tryckyta Metalliska och 
blanka ytor 
Ojämna ytor

Or. en

Motivering

Genom denna nya bilaga lägger man till en uppsättning läsbarhetskriterier som bör beaktas 
vid utformningen av etiketter.
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Ändringsförslag 281
Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del C – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi kJ och kcal Energi kcal
Protein g
Kolhydrater g
varav:
– Former av 
socker

g

– Polyoler g
– Stärkelse g

Fett g Fett
varav: varav:

– Mättade 
fettsyror

g – Mättade 
fettsyror

g

– Transfettsyror g
– Enkelomättade 
fettsyror

g – Enkelomättade 
fettsyror

g

– Fleromättade 
fettsyror

g – Fleromättade 
fettsyror

g

– Transfetter g
– Kolesterol mg

Kolhydrater g
varav:
– Sockerarter g
– Polyoler g
– Stärkelse g
Kostfibrer g Kostfibrer g

Protein g
Salt g Natrium g
Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i bilaga 

Vitaminer* och 
mineralämnen
*förkortningen 

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i bilaga 
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XI ”Vit” tillåts XI

Övriga ämnen Lämpliga enheter 
för de enskilda 
ämnena i fråga

Or. de

Motivering

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“.

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.

Ändringsförslag 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del Ca (ny)

Kommissionens 
förslag

Ändringsförslag

Del Ca – Grafisk presentation av näringsvärdesdeklarationen
Om näringsvärdesdeklarationen också presenteras grafiskt kan den 
vid sidan av andra grafiska presentationer också anges i en av följande 
uttrycksformer: 
Pelarmodellen
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1 plus 4-modellen
Version 1

Version 2

Or. de

Motivering

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


