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Ændringsforslag 20
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 
samt fødevarer til særlige medicinske 
formål (forelagt af Kommissionen i medfør 
af artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde) (EØS-
relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og 
småbørn, fødevarer til særlige medicinske 
formål og andre fødevarer bestemt til 
særlig ernæring (forelagt af 
Kommissionen i medfør af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Begrundelse

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Ændringsforslag 21
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 
samt fødevarer til særlige medicinske 
formål (forelagt af Kommissionen i medfør 
af artikel 114 i traktaten om Den 

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 
samt fødevarer til særlige medicinske 
formål og andre fødevarer til særlig 
ernæring (forelagt af Kommissionen i 
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Europæiske Unions funktionsmåde) (EØS-
relevant tekst)

medfør af artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde) (EØS-
relevant tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 22
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 
samt fødevarer til særlige medicinske 
formål (forelagt af Kommissionen i medfør 
af artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde) (EØS-
relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 
samt fødevarer til særlige medicinske 
formål og til anvendelse i kaloriefattige 
slankediæter (forelagt af Kommissionen i 
medfør af artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde) (EØS-
relevant tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 
samt fødevarer til særlige medicinske 
formål (forelagt af Kommissionen i medfør 
af artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde) (EØS-
relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
fødevarer bestemt til spædbørn og 
småbørn, fødevarer til særlige medicinske 
formål og fødevarer til personer med 
glutenintolerans (forelagt af 
Kommissionen i medfør af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde) (EØS-relevant tekst)
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Or. en

Begrundelse

Personer med cøliaki er sårbare forbrugere. Cøliaki er en sygdom, der kræver, at personer 
med denne lidelse hele livet indtager en kost, hvor der slet ikke indgår gluten – det er den 
eneste behandling mod sygdommen, der findes i øjeblikket. Det glutenfri produkt er således 
bestemt for en sårbar gruppe i befolkningen, og der er en fare for, at Kommissionens forslag 
vil svække disse forbrugeres sundhed og sikkerhed ved at begrænse den foreslåede 
forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 24
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Garantien for sikre og sunde fødevarer, 
navnlig når de er bestemt til sårbare 
forbrugergrupper såsom spædbørn og 
småbørn, er et afgørende kriterium for den 
frie bevægelighed for disse varer og et 
velfungerende indre marked og bidrager i 
høj grad til beskyttelsen af borgernes 
sundhed og helbred og af deres sociale og 
økonomiske interesser.

Or. en

Ændringsforslag 25
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
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forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte. Denne 
uenighed har imidlertid medført nationale 
bestemmelser, som virker hindrende for 
virkeliggørelsen af det indre marked, og 
som nødvendiggør hensigtsmæssige 
lovtiltag. Endvidere skal der skabes 
sikkerhed for, at Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1169/201 af 
25. oktober 2011 om fødevareinformation 
til forbrugerne1 gør det muligt at 
gennemføre en sammenhængende og 
effektiv strategi for beskyttelse af 
sportsfolk, inden idéen om særlovgivning 
opgives endeligt. Der er navnlig tale om at 
reagere på det stærke krav fra 
idrætsudøvere og skabe klarhed om 
mærkningsreglerne, hvilket med hensyn 
til fødevarer til idrætsudøvere 
nødvendiggør en ændring af forordning 
(EU) nr. 1169/2011, hensyntagen til de 
særlige ernæringsprofiler for fødevarer til 
idrætsudøvere ved fastlæggelsen af de 
ernæringsprofiler, der er fastsat i artikel 4 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. 
december 2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer2, 
hensyntagen til eksistensen af relevante 
ernæringsanprisninger for idrætsudøvere, 
som imidlertid i henhold til forordning 
(EF) 1924/2006 er forbudt for den 
almindelige befolkning (f.eks. "høj 
kalorieværdi" "højt natriumindhold"), 
fastsættelse af særlige vilkår for 
anvendelse af næringsstoffer og andre 
stoffer i fødevarer til idrætsudøvere inden 
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for rammerne af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer3 og 
garanti for, at der ikke forefindes 
ingredienser, der kan betegnes som 
dopingmidler. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.
____________________

1 EFT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
2 EFT L 404 af 30.12.2006, s. 9.
3 EFT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde har det hidtil
ikke været muligt at nå frem til brugbare 
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vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer,
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

konklusioner vedrørende udarbejdelse af 
specifikke bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte. I 
betragtning af, at der findes et reelt 
harmoniseringsproblem på denne del af 
fødevaremarkedet i EU, at der er et stærkt 
krav fra idrætsudøvere, og at der er behov 
for en afklaring på 
mærkningsspøgsmålet, bør Kommissionen 
inden 2015 efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
ajourføre rapporten af 28. februar 2001 
om de pågældende fødevarer og i givet 
fald fremsætte forslag. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
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til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte. I 
betragtning af, at der findes et reelt 
harmoniseringsproblem på denne del af 
fødevaremarkedet i EU, at der er et stærkt 
krav fra idrætsudøvere, og at der er behov 
for en afklaring på 
mærkningsspøgsmålet, bør Kommissionen 
inden 2015 efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
ajourføre rapporten af 28. februar 2001 
om de pågældende fødevarer og i givet 
fald fremsætte forslag. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
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"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. "Fødevarer til 
indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde, især for 
sportsfolk", bør derfor reguleres i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om kosttilskud1 for at 
forbedre det indre markeds funktion og 
sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Det er 
nødvendigt at støtte innovationer, 
samtidig med at der opretholdes et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Med hensyn 
til særbestemmelser for fødevarer til 
personer, der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.
____________________
1 EUT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Begrundelse

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
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Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Ændringsforslag 29
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var 
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Med henblik på 
at opnå et bedre fungerende indre 
marked, forbedre forbrugerbeskyttelsen 
og samtidig stimulere innovation, bør 
"fødevarer til idrætsudøvere" fremover 
reguleres under Europa-Parlamentets og 
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videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 
20. december 2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer1 og 
overholde kravene heri. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til personer, 
der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

____________________
1EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Ændringsforslag 30
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Begrebet "fødevarer bestemt til 
særlig ernæring" bør derfor afskaffes, og
direktiv 2009/39/EF bør afløses af 
nærværende retsakt. For at forenkle 
anvendelsen af den nye retsakt og for at 
sikre en ensartet fremgangsmåde i alle 
medlemsstaterne bør nærværende retsakt 
udformes som en forordning.

(13) Begrebet "særlig ernæring" bør 
derfor opretholdes, men bør kun omfatte 
produkter, der kan vise deres enestående 
evne til at opfylde sårbare 
befolkningsgruppers særlige 
ernæringsmæssige behov, og som ellers 
ikke kunne markedsføres i henhold til den 
nuværende EU-lovgivning, og hvis 
harmonisering sikrer den frie 
bevægelighed for sådanne fødevarer på en 
tilfredsstillende måde. Direktiv 
2009/39/EF bør afløses af nærværende 
retsakt. For at forenkle anvendelsen af den 
nye retsakt og for at sikre en ensartet 
fremgangsmåde i alle medlemsstaterne bør 
nærværende retsakt udformes som en 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Visse væsentlige garantier i det nuværende diætetiske rammedirektiv (2009/39/EF) og de 
relevante vertikale direktiver i tilknytning hertil er blevet fjernet til skade for sårbare 
forbrugere, der har behov for fødevarer med en speciel sammensætning for at sikre en særlig 
ernæring og hjælpe dem i håndteringen af særlige diætetiske vilkår.

Ændringsforslag 31
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad, 
drikkevarer baseret på mælk til småbørn, 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
fødevarer med henblik på vægttab og -
kontrol, fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde og fødevarer til personer 
med glutenintolerans. Erfaringen viser, at 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF, 1999/21/EF, 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 og Kommissionens direktiv
96/8/EF sikrer den frie bevægelighed for 
sådanne fødevarer på tilfredsstillende vis 
og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
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om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, drikkevarer baseret 
på mælk til småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål, fødevarer med henblik 
på vægttab og -kontrol, fødevarer til 
indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde og fødevarer til 
personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF, 1999/21/EF og 
96/8/EF samt Kommissionens forordning 
(EF) nr. 41/2009. Begrebet "særlig 
ernæring" bør desuden opretholdes, og 
det bør kun omfatte produkter, der viser 
deres enestående evne til at opfylde 
sårbare befolkningsgruppers særlige 
ernæringsmæssige behov, og som ellers 
ikke kunne markedsføres i henhold til den 
nuværende EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Da anvendelsesområdet indsnævres, er der en fare for, at Kommissionens forslag svækker 
disse forbrugergruppers sundhed og sikkerhed og begrænser mulighederne for fremtidig 
innovation på grundlag af den videnskabelige udvikling. Det er derfor nødvendigt at 
genindføre begrebet fødevarer bestemt til særlig ernæring. Dette er i overensstemmelse med 
den nuværende Codex-standard for fødevarer til særlig ernæring (146-1985).

Ændringsforslag 32
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
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nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad,
fødevarer til særlige medicinske formål og 
fødevarer til personer med 
glutenintolerans. Erfaringen viser, at 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF og 1999/21/EF samt 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 sikrer den frie bevægelighed for 
sådanne fødevarer på tilfredsstillende vis 
og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål og fødevarer til 
personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009. Begrebet "særlig ernæring" bør 
desuden opretholdes, og det bør kun 
omfatte produkter, der viser deres 
enestående evne til at opfylde sårbare 
befolkningsgruppers særlige 
ernæringsmæssige behov, og som ellers 
ikke kunne markedsføres i henhold til den 
nuværende EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad,
fødevarer til særlige medicinske formål og 
fødevarer til personer med 
glutenintolerans. Erfaringen viser, at 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF og 1999/21/EF samt 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 sikrer den frie bevægelighed for 
sådanne fødevarer på tilfredsstillende vis 
og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål og fødevarer til 
personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009.

Or. en

Begrundelse

Fødevarer til personer med cøliaki er omfattet af den nyligt reviderede Codex-standard 118-
1979 rev 2008. Det er nødvendigt at tage hensyn til glutenfri fødevarer, da disse udgør den 
eneste form for ernæring for disse personer.
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Ændringsforslag 34
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og 
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og 
fødevarer til særlige medicinske formål og 
fødevarer til personer med 
glutenintolerans. Erfaringen viser, at 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF og 1999/21/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 sikrer den frie bevægelighed for 
sådanne fødevarer på tilfredsstillende vis 
og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål og fødevarer til 
personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
og Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009.

Or. fr



PE478.332v01-00 18/93 AM\885312DA.doc

DA

Ændringsforslag 35
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og 
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og 
fødevarer til særlige medicinske formål og 
fødevarer til kaloriefattige slankediæter.
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF og 96/8/EF sikrer den frie 
bevægelighed for sådanne fødevarer på 
tilfredsstillende vis og samtidig sikrer et 
højt niveau for beskyttelse af 
folkesundheden. Denne forordning bør 
derfor fokusere på generelle krav til 
sammensætningen af og oplysning om 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål og fødevarer til 
kaloriefattige slankediæter under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
og 96/8/EF.

Or. fr
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Ændringsforslag 36
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og 
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer; 
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og 
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden og 
forbrugernes interesser. Denne forordning 
bør derfor fokusere på generelle krav til 
sammensætningen af og oplysning om 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.
Stoffer, der kan skade de berørte gruppers 
sundhed, bør udelukkes fra 
sammensætningen af de kategorier af 
fødevarer, der er omfattet af denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 37
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad og fødevarer til særlige 
medicinske formål bør dog tilpasses 
løbende for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF, 1999/21/EF og 
96/8/EF samt Kommissionens forordning 
(EF) nr. 41/2009 indarbejdes i denne 
forordning. Definitionerne af 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad, 
drikkevarer baseret på mælk til småbørn, 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
fødevarer med henblik på vægttab og -
kontrol, fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde og fødevarer til personer 
med glutenintolerans bør dog tilpasses 
løbende for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
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babymad og fødevarer til særlige 
medicinske formål bør dog tilpasses 
løbende for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad, fødevarer til særlige medicinske 
formål og fødevarer til personer med 
glutenintolerans bør dog tilpasses løbende 
for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 39
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad og fødevarer til særlige 
medicinske formål bør dog tilpasses 
løbende for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad, fødevarer til særlige medicinske 
formål og fødevarer til personer med 
glutenintolerans bør dog tilpasses løbende 
for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 40
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad og fødevarer til særlige 
medicinske formål bør dog tilpasses 
løbende for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
42/2009 indarbejdes i denne forordning 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad fødevarer til særlige medicinske 
formål og fødevarer til personer med 
glutenintolerans, bør dog tilpasses løbende 
for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad og fødevarer til særlige 
medicinske formål bør dog tilpasses 
løbende for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF, 1999/21/EF og 
96/8/EF indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af modermælkserstatninger 
og tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad fødevarer til særlige medicinske 
formål og fødevarer til kaloriefattige 
slankediæter, bør dog tilpasses løbende for 
at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. fr
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Ændringsforslag 42
Iliana Ivanova

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
indarbejdes i denne forordning. 
Definitionerne af 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier samt 
babymad og fødevarer til særlige 
medicinske formål bør dog tilpasses 
løbende for at tage hensyn til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

(16) For at garantere juridisk sikkerhed bør 
definitionerne i Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
indarbejdes i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 12 i udkast til udtalelse af Ivanova.

Ændringsforslag 43
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, 

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, 
drikkevarer baseret på mælk til småbørn, 
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under hensyntagen til Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og
1999/21/EF. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, 
som fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

fødevarer til særlige medicinske formål, 
fødevarer med henblik på vægttab og -
kontrol, fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde og fødevarer til personer 
med glutenintolerans, under hensyntagen 
til Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF, 1999/21/EF og 96/8/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009. Beføjelsen til at vedtage retsakter 
bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, 
drikkevarer baseret på mælk til småbørn, 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
fødevarer med henblik på vægttab og -
kontrol, fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde og fødevarer til personer 
med glutenintolerans, som fastlægges i 
denne forordning, i overensstemmelse med 
tekniske og videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning og 
fastsættelse af markedsføringsproceduren 
for fødevarer, der fremkommer som 
resultat af videnskabelige og teknologiske 
nyskabelser, for de kategorier af fødevarer, 
der er omfattet af denne forordning, 
herunder krav, der supplerer 
bestemmelserne i direktiv 2000/13/EF, 
eller undtagelser fra disse bestemmelser, 
og godkendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
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Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, 
under hensyntagen til Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, 
som fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål og fødevarer 
til personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009. Beføjelsen til at vedtage retsakter
bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål og fødevarer 
til personer med glutenintolerans, som 
fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
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ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 45
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, 
under hensyntagen til Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, 
som fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål og fødevarer 
til personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009. Beføjelsen til at vedtage retsakter 
bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål og fødevarer 
til personer med glutenintolerans, som 
fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
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denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning og 
fastsættelse af markedsføringsproceduren 
for fødevarer, der fremkommer som 
resultat af videnskabelige og teknologiske 
nyskabelser, for de kategorier af fødevarer, 
der er omfattet af denne forordning, 
herunder krav, der supplerer 
bestemmelserne i direktiv 2000/13/EF, 
eller undtagelser fra disse bestemmelser, 
og godkendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 46
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
under hensyntagen til Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål og 
fødevarer til personer med 
glutenintolerans, under hensyntagen til 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF og 1999/21/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009. Beføjelsen til at vedtage retsakter 
bør delegeres til Kommissionen i 
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af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, 
som fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidig og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål fødevarer til 
personer med glutenintolerans, som 
fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidig og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
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baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
under hensyntagen til Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og
1999/21/EF. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår tilpasning 
af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
som fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidig og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
under hensyntagen til Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF 
1999/21/EF og 96/8/EF. Beføjelsen til at 
vedtage retsakter bør delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
tilpasning af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevare 
til kaloriefattige slankediæter samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
som fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv 
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidig og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Da fødevarer omfattet af denne 
forordning er specialfødevarer, der 
adskiller sig fra fødevarer bestemt til 
normalt forbrug, og for hvilke der gælder 
særlige kriterier for sammensætningen, 
og for hvilke der skal gives yderligere 
obligatoriske mærkningsoplysninger i 
forhold til fødevarer bestemt til normalt 
forbrug, bør der, hvor det er relevant, 
fastsættes undtagelser til de obligatoriske 
mærkningskrav i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 
25. oktober 2011 om fødevareinformation 
til forbrugerne1.
_______________
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Begrundelse

Da fødevarer til særlig ernæring er forskellige fra fødevarer til normal ernæring, skal der, 
hvor det er relevant, fastsættes undtagelser fra den ændrede forordning om 
fødevareinformation til forbrugerne.

Ændringsforslag 49
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Da fødevarer omfattet af denne 
forordning er specialfødevarer, der 
adskiller sig fra fødevarer bestemt til 
normalt forbrug, og for hvilke der gælder 
særlige kriterier for sammensætningen, 
og for hvilke der skal gives yderligere 
obligatoriske mærkningsoplysninger i 
forhold til fødevarer bestemt til normalt 
forbrug, bør der, hvor det er relevant, 
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fastsættes undtagelser til de obligatoriske 
mærkningskrav i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 
25. oktober 2011 om fødevareinformation 
til forbrugerne1.
________________
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Begrundelse

Da fødevarer til særlig ernæring er forskellige fra fødevarer til normal ernæring, skal der, 
hvor det er relevant, fastsættes undtagelser fra den ændrede forordning om 
fødevareinformation til forbrugerne.

Ændringsforslag 50
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen bør under 
hensyntagen til relevante tekniske og 
videnskabelige fremskridt have beføjelse 
til at opdatere de delegerede retsakter, der 
er udstedt i medfør af denne forordning. 
Dette bør fremme innovation inden for 
sektoren for fødevarer bestemt til 
spædbørn og småbørn og fødevarer til 
særlige medicinske formål og må ikke 
påvirke produktsikkerheden i negativ 
retning.

Or. en

Begrundelse

Nogle markedsførte fødevarer er bestemt til en vis aktivitet, til et klart formål, er innovative, 
men uden at der er taget hensyn til sikkerhedsaspekter for slutforbrugeren. Skyggeordføreren 
er derfor enig i, at industrien bør støttes, men bemærker, at det ikke må føre til, at markedet 
åbnes fuldstændigt, og at principperne om fødevaresikkerhed for slutbrugerne tilsidesættes, 
navnlig for de fødevarer, der er omfattet af den foreslåede forordnings anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 51
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over vitaminer, mineraler, 
aminosyrer og andre stoffer, der kan 
tilsættes til modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, jf. 
visse kriterier fastsat ved denne forordning. 
Eftersom vedtagelsen af listen indebærer 
anvendelse af kriterier, der fastlægges ved 
denne forordning, bør Kommissionen 
tillægges de relevante 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen.

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over stoffer, der i specielt 
ernæringsmæssigt øjemed kan tilsættes til 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål, fødevarer 
med henblik på vægttab og -kontrol, 
fødevarer til indtagelse i forbindelse med 
stærkt krævende muskelarbejde og 
fødevarer til personer med 
glutenintolerans, under hensyntagen til 
forordning (EF) nr. 953/2009 og 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF og 
2006/125/EF, jf. visse kriterier fastsat ved 
denne forordning. Eftersom vedtagelsen af 
listen indebærer anvendelse af kriterier, der 
fastlægges ved denne forordning, bør 
Kommissionen tillægges de relevante 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen.

Or. en
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Begrundelse

Forordning (EF) nr. 953/2009 og direktiv 2006/141/EF og 2006/125/EF regulerer allerede 
stoffer, der kan tilsættes i specielt ernæringsmæssigt øjemed. Hvis denne terminologi 
opretholdes, opstår der ikke uklarhed om anvendelsesområdet for og formålet med Unionens 
liste over stoffer. Den forenklede og konsoliderede liste over stoffer, der kan tilsættes i 
specielt ernæringsmæssigt øjemed, skal tage hensyn til de stoffer, der i øjeblikket er tilladt i 
henhold til de gældende bestemmelser.

Ændringsforslag 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over vitaminer, mineraler, 
aminosyrer og andre stoffer, der kan 
tilsættes til modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, jf. 
visse kriterier fastsat ved denne forordning. 
Eftersom vedtagelsen af listen indebærer 
anvendelse af kriterier, der fastlægges ved 
denne forordning, bør Kommissionen 
tillægges de relevante 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen.

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over stoffer, der i specielt 
ernæringsmæssigt øjemed kan tilsættes til 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål og fødevarer 
til personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til forordning (EF) nr. 
953/2009 og Kommissionens direktiv 
2006/141/EF og 2006/125/EF, jf. visse 
kriterier fastsat ved denne forordning. 
Eftersom vedtagelsen af listen indebærer 
anvendelse af kriterier, der fastlægges ved 
denne forordning, bør Kommissionen 
tillægges de relevante 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
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listen.

Or. en

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 953/2009 og direktiv 2006/141/EF og 2006/125/EF regulerer allerede 
stoffer, der kan tilsættes i specielt ernæringsmæssigt øjemed. Hvis denne terminologi 
opretholdes, opstår der ikke uklarhed om anvendelsesområdet for og formålet med Unionens 
liste over stoffer. Den forenklede og konsoliderede liste over stoffer, der kan tilsættes i 
specielt ernæringsmæssigt øjemed, skal tage hensyn til de stoffer, der i øjeblikket er tilladt i 
henhold til de gældende bestemmelser.

Ændringsforslag 53
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over vitaminer, mineraler, 
aminosyrer og andre stoffer, der kan 
tilsættes til modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt
fødevarer til særlige medicinske formål, jf. 
visse kriterier fastsat ved denne forordning. 
Eftersom vedtagelsen af listen indebærer 
anvendelse af kriterier, der fastlægges ved 
denne forordning, bør Kommissionen 
tillægges de relevante 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over stoffer, der i specielt 
ernæringsmæssigt øjemed kan tilsættes til 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, fødevarer 
til særlige medicinske formål og fødevarer 
til personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til forordning (EF) nr. 
953/2009 og Kommissionens direktiv 
2006/141/EF og 2006/125/EF, jf. visse 
kriterier fastsat ved denne forordning. 
Eftersom vedtagelsen af listen indebærer 
anvendelse af kriterier, der fastlægges ved 
denne forordning, bør Kommissionen 
tillægges de relevante 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
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listen. det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen.

Or. en

Ændringsforslag 54
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over vitaminer, mineraler, 
aminosyrer og andre stoffer, der kan 
tilsættes til modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, jf. 
visse kriterier fastsat ved denne forordning. 
Eftersom vedtagelsen af listen indebærer 
anvendelse af kriterier, der fastlægges ved 
denne forordning, bør Kommissionen 
tillægges de relevante 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen.

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over stoffer som f.eks. 
vitaminer, mineraler og aminosyrer, der af 
særlige ernæringsmæssige hensyn kan 
tilsættes til modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål og 
fødevarer til personer med 
glutenintolerans, jf. forordning (EF) nr. 
953/2009/EF og direktiv 2006/141/EF 0g 
2006/125/EF samt visse kriterier fastsat 
ved denne forordning. Eftersom 
vedtagelsen af listen indebærer anvendelse 
af kriterier, der fastlægges ved denne 
forordning, bør Kommissionen tillægges de 
relevante gennemførelsesbeføjelser 
Sådanne beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør, i behørigt begrundede tilfælde, hvor 
det af særligt hastende årsager er 
nødvendigt for folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
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listen.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Rådets direktiv 92/52/EØF 
foreskriver, at modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, der eksporteres eller 
reeksporteres fra Den Europæiske Union,
skal være i overensstemmelse med EU-
retten, medmindre importlandet forlanger 
andet. Dette princip er allerede fastsat for 
fødevarer ved forordning (EF) nr. 
178/2002. Af forenklingshensyn og af 
hensyn til den juridiske sikkerhed bør 
direktiv 92/52/EØF derfor ophæves.

(24) Ved eksport af 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger skal produkterne være i 
overensstemmelse med direktiv 
2006/141/EF eller de internationale 
standarder i Codex Alimentarius eller de 
gældende bestemmelser i importlandet.

Or. en

Begrundelse

I forordning nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen er der ikke 
fastsat klare regler ved eksport til tredjelande, og forordningen indeholder ingen 
henvisninger til Codex Alimentarius. Den Europæiske Union eksporterer meget babymad til 
tredjelande, og hvis fødevarer til særlig ernæring bliver omfattet af disse generelle 
bestemmelser i fødevarelovgivningen om eksport til tredjelande, er det sandsynligt, at der vil 
opstå fortolkningsproblemer.

Ændringsforslag 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
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for fødevarer bestemt til særlig ernæring og 
for almindelige fødevarer i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Sådanne 
angivelser kunne opfattes som 
ernæringsanprisninger som defineret i 
forordning (EF) nr. 1924/2006. Af 
forenklingshensyn bør disse angivelser 
udelukkende være reguleret ved 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde 
kravene i samme forordning. Det er 
nødvendigt, at der, inden nærværende 
forordning begynder at finde anvendelse, 
gennemføres tekniske tilpasninger i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1924/2006, med indarbejdelse af 
ernæringsanprisningerne "glutenfri" og 
"meget lavt indhold af gluten" samt 
anvendelsesbetingelser herfor, som 
reguleret ved forordning (EF) nr. 
41/2009.

for fødevarer bestemt til særlig ernæring til 
personer med glutenintolerans i henhold 
til artikel 3 i forordning (EF) nr. 41/2009.
Angivelsen "glutenfri" kan desuden 
anvendes for almindelige fødevarer og 
andre fødevarer til særlig ernæring, der er 
egnede til personer med glutenintolerans, 
jf. bestemmelserne i artikel 4 i forordning 
(EF) nr. 41/2009. Ifølge disse 
bestemmelser må angivelsen "meget lille 
indhold af gluten" dog ikke anvendes for 
disse fødevarer. Fødevarer til særlig 
ernæring til personer med 
glutenintolerans bør fortsat være omfattet 
af denne forordning, da det er afgørende 
for forvaltningen af sygdommen, at der er 
sådanne sikre fødevarer til personer med 
glutenintolerans til rådighed, og at 
personer med cøliaki oplyses om, at 
produktet er glutenfrit. Dette er i
overensstemmelse med den internationale 
standard for særlige diætetiske fødevarer 
til personer med glutenintolerans 
(CODEX STAN 118-1979, revideret i 
2008). Betingelserne for anvendelse af 
anprisningen "glutenfri" for almindelige 
fødevarer bør også fortsat være indeholdt 
i forordning (EF) nr. 41/2009.

Or. en

Begrundelse

"Glutenfri" er ikke en ernæringsanprisning, og angivelsen bør behandles som det, der er tale 
om, dvs. som den eneste form for behandling for personer med cøliaki.

Ændringsforslag 57
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
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for fødevarer bestemt til særlig ernæring og 
for almindelige fødevarer i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Sådanne 
angivelser kunne opfattes som 
ernæringsanprisninger som defineret i 
forordning (EF) nr. 1924/2006. Af 
forenklingshensyn bør disse angivelser 
udelukkende være reguleret ved 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde 
kravene i samme forordning. Det er 
nødvendigt, at der, inden nærværende 
forordning begynder at finde anvendelse, 
gennemføres tekniske tilpasninger i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1924/2006, med indarbejdelse af 
ernæringsanprisningerne "glutenfri" og 
"meget lavt indhold af gluten" samt 
anvendelsesbetingelser herfor, som 
reguleret ved forordning (EF) nr. 
41/2009.

for fødevarer bestemt til særlig ernæring 
for personer med glutenintolerans, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 41/2009. 
Desuden kan angivelsen "glutenfri" 
anvendes i forbindelse med almindelige 
fødevarer og fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans i 
overensstemmelse med artikel 4 i 
forordning (EF) nr. 41/2009, som ikke 
tillader angivelsen "meget lavt indhold af 
gluten" i forbindelse med disse fødevarer.
Disse fødevarer til særlig ernæring for 
personer med glutenintolerans, skal 
bibeholdes i nærværende forordning, da 
forsyningen af sådanne sikre fødevarer til 
personer med glutenintolerans, og 
orienteringen af glutenallergikere om, at 
en fødevarer ikke indeholder gluten, er af 
afgørende betydning for kontrollen med 
denne sygdom. Dette er i 
overensstemmelse med den internationale 
standard for diæt- eller slankefødevarer til 
personer med glutenintolerans (CODEX 
STAD 118-1979 som ændret i 2008). 
Desuden bør betingelserne for 
anvendelsen af angivelsen "glutenfri" i 
forbindelse med normale fødevarer 
bibeholdes i forordning (EF) nr. 41/2009.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring og 
for almindelige fødevarer i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring til 
personer med glutenintolerans i henhold 
til artikel 3 i forordning (EF) nr. 41/2009.
Angivelsen "glutenfri" kan desuden 
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mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Sådanne 
angivelser kunne opfattes som 
ernæringsanprisninger som defineret i 
forordning (EF) nr. 1924/2006. Af 
forenklingshensyn bør disse angivelser 
udelukkende være reguleret ved 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde 
kravene i samme forordning. Det er 
nødvendigt, at der, inden nærværende 
forordning begynder at finde anvendelse, 
gennemføres tekniske tilpasninger i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1924/2006, med indarbejdelse af 
ernæringsanprisningerne "glutenfri" og 
"meget lavt indhold af gluten" samt 
anvendelsesbetingelser herfor, som 
reguleret ved forordning (EF) nr. 
41/2009.

anvendes for almindelige fødevarer og 
andre fødevarer til særlig ernæring, der er 
egnede til personer med glutenintolerans, 
jf. bestemmelserne i artikel 4 i forordning 
(EF) nr. 41/2009. Ifølge disse 
bestemmelser må angivelsen "meget lille 
indhold af gluten" dog ikke anvendes for 
disse fødevarer. Fødevarer til særlig 
ernæring til personer med 
glutenintolerans bør fortsat være omfattet 
af denne forordning, da det er afgørende 
for forvaltningen af sygdommen, at der er 
sådanne sikre fødevarer til personer med 
glutenintolerans til rådighed, og at 
personer med cøliaki oplyses om, at 
produktet er glutenfrit. Dette er i 
overensstemmelse med den internationale 
standard for særlige diætetiske fødevarer 
til personer med glutenintolerans 
(CODEX STAN 118-1979, revideret i 
2008).

Or. en

Ændringsforslag 59
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring og 
for almindelige fødevarer i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Sådanne 
angivelser kunne opfattes som 
ernæringsanprisninger som defineret i 
forordning (EF) nr. 1924/2006. Af 
forenklingshensyn bør disse angivelser 
udelukkende være reguleret ved 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde 

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring til 
personer med glutenintolerans i henhold 
til artikel 3 i forordning (EF) nr. 41/2009.
Angivelsen "glutenfri" kan desuden 
anvendes for almindelige fødevarer og 
andre fødevarer til særlig ernæring, der er 
egnede til personer med glutenintolerans, 
jf. bestemmelserne i artikel 4 i forordning 
(EF) nr. 41/2009. Ifølge disse 
bestemmelser må angivelsen "meget lille 
indhold af gluten" dog ikke anvendes for 
disse fødevarer. Fødevarer til særlig 
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kravene i samme forordning. Det er 
nødvendigt, at der, inden nærværende 
forordning begynder at finde anvendelse, 
gennemføres tekniske tilpasninger i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1924/2006, med indarbejdelse af 
ernæringsanprisningerne "glutenfri" og 
"meget lavt indhold af gluten" samt 
anvendelsesbetingelser herfor, som 
reguleret ved forordning (EF) nr. 
41/2009.

ernæring til personer med 
glutenintolerans bør fortsat være omfattet 
af denne forordning, da det er afgørende 
for forvaltningen af sygdommen, at der er 
sådanne sikre fødevarer til personer med 
glutenintolerans til rådighed, og at 
personer med cøliaki oplyses om, at 
produktet er glutenfrit. Dette er i 
overensstemmelse med den internationale 
standard for særlige diætetiske fødevarer 
til personer med glutenintolerans 
(CODEX STAN 118-1979, revideret i 
2008).

Or. en

Begrundelse

Cøliaki er en sygdom, for hvilken den eneste behandlingsform består i, at personer, der er 
ramt af denne sygdom, gennem hele livet indtager en kost, der er fuldstændig glutenfri. 
"Glutenfri" er ikke en ernæringsanprisning, da angivelsen ikke er til gavn for den almindelige 
befolkning, men kun for personer med cøliaki. At betegne glutenfri som en 
ernæringsanprisning ville være vildledende for de almindelige forbrugere, da gluten er et 
normalt protein, der findes i hvede og andre kornarter, som er en vigtig del af en afbalanceret 
kost.

Ændringsforslag 60
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring og 
for almindelige fødevarer i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Sådanne 
angivelser kunne opfattes som 
ernæringsanprisninger som defineret i 
forordning (EF) nr. 1924/2006. Af 
forenklingshensyn bør disse angivelser 

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring og 
for almindelige fødevarer i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Glutenfri 
fødevarer er den eneste ernæringskilde 
for personer med glutenintolerans 
(cøliaki). Sammensætningen af 
fødevarerne er af afgørende betydning for 
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udelukkende være reguleret ved forordning 
(EF) nr. 1924/2006 og opfylde kravene i 
samme forordning. Det er nødvendigt, at 
der, inden nærværende forordning 
begynder at finde anvendelse, gennemføres 
tekniske tilpasninger i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1924/2006, med 
indarbejdelse af ernæringsanprisningerne 
"glutenfri" og "meget lavt indhold af 
gluten" samt anvendelsesbetingelser herfor, 
som reguleret ved forordning (EF) nr. 
41/2009.

reguleringen af sygdomsbilledet.
Glutenfri fødevarer skal derfor henhøre 
under denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Cøliaki er en autoimmun sygdom, der kun kan kontrolleres gennem en fuldstændig undgåelse 
af glutenholdige fødevarer. Hvis patienten ikke overholder den strenge diæt, kan der opstå 
alvorlige følgesygdomme som f.eks. tarmkræft. Som Kommissionen angiver i betragtning 15 
er det absolut nødvendigt, at der er tilstrækkelige forsyninger af fødevarer til bestemte 
befolkningsgrupper.

Ændringsforslag 61
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) "Måltidserstatning til vægtkontrol" 
og "kosterstatning til vægtkontrol" 
betragtes som fødevarer bestemt til særlig 
ernæring og er reguleret ved 
særbestemmelser vedtaget i henhold til 
direktiv 96/8/EF. Der er kommet flere og 
flere fødevarer bestemt til den brede 
befolkning på markedet, som er forsynet 
med tilsvarende erklæringer, der 
præsenteres som sundhedsanprisninger 
vedrørende vægtkontrol. For at eliminere 
enhver risiko for forveksling mellem
fødevarer, der markedsføres som 
slankekostprodukter, og af hensyn til den 
juridiske sikkerhed og kohærensen i EU-

udgår
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lovgivningen bør sådanne angivelser 
udelukkende være reguleret ved 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde 
kravene i samme forordning. Det er
nødvendigt, at der, inden nærværende 
forordning begynder at finde anvendelse, 
gennemføres tekniske tilpasninger i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1924/2006, med indarbejdelse af 
sundhedsanprisninger, der henviser til 
vægtkontrol, for fødevarer, der 
præsenteres som "kosterstatning til 
vægtkontrol" og som "måltidserstatning 
til vægtkontrol", samt 
anvendelsesbetingelser herfor, som 
reguleret ved direktiv 96/8/EF.

Or. en

Begrundelse

Produkter med et meget lavt kalorieindhold (VLCD-produkter) er diætetiske fødevarer og 
anbefales i særlige tilfælde af sundhedspersoner, for at patienten kan tabe vægt inden en 
operation eller i visse andre situationer. Den meget kaloriefattige kost består af 800 kcal om 
dagen, og det er derfor nødvendigt, at disse produkter indtages under overvågning af en 
sundhedsperson. Hvis VLCD-fødevarer ikke skal være omfattet af særlovgivning, bør de 
derfor henregnes til kategorien af fødevarer til særlige medicinske formål.

Ændringsforslag 62
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) "Måltidserstatning til vægtkontrol" og 
"kosterstatning til vægtkontrol" betragtes 
som fødevarer bestemt til særlig ernæring 
og er reguleret ved særbestemmelser 
vedtaget i henhold til direktiv 96/8/EF. Der 
er kommet flere og flere fødevarer bestemt 
til den brede befolkning på markedet, som 
er forsynet med tilsvarende erklæringer, 
der præsenteres som sundhedsanprisninger 
vedrørende vægtkontrol. For at eliminere 

(27) "Måltidserstatning til vægtkontrol" og 
"kosterstatning til vægtkontrol" betragtes 
som fødevarer bestemt til særlig ernæring 
og er reguleret ved særbestemmelser 
vedtaget i henhold til direktiv 96/8/EF. Der 
er kommet flere og flere fødevarer bestemt 
til den brede befolkning på markedet, som 
er forsynet med tilsvarende erklæringer, 
der præsenteres som sundhedsanprisninger 
vedrørende vægtkontrol. For at eliminere 



AM\885312DA.doc 43/93 PE478.332v01-00

DA

enhver risiko for forveksling mellem
fødevarer, der markedsføres som 
slankekostprodukter, og af hensyn til den 
juridiske sikkerhed og kohærensen i EU-
lovgivningen bør sådanne angivelser 
udelukkende være reguleret ved 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde 
kravene i samme forordning. Det er 
nødvendigt, at der, inden nærværende 
forordning begynder at finde anvendelse, 
gennemføres tekniske tilpasninger i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1924/2006, med indarbejdelse af 
sundhedsanprisninger, der henviser til 
vægtkontrol, for fødevarer, der 
præsenteres som "kosterstatning til 
vægtkontrol" og som "måltidserstatning 
til vægtkontrol", samt 
anvendelsesbetingelser herfor, som 
reguleret ved direktiv 96/8/EF.

enhver risiko for forveksling med
fødevarer, der markedsføres som 
slankekostprodukter, bibeholdes fødevarer 
til kaloriefattige slankediæter i denne 
forordning. I betragtning af den risiko, 
som fødevarer til diæter med meget lavt 
kalorieindhold (under 800 kalorier om 
dagen) udgør for menneskets sundhed, og 
den kontrol, der skal føres med 
anvendelsen af dem, bør disse være 
omfattet af direktiv 1999/21/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Der er i øjeblikket ingen specifikke 
regler på EU-plan, der harmoniserer 
sammensætning, mærkning og 
anvendelse af "mælk til småbørn", dvs. 
mælk, der markedsføres som værende 
særligt velegnet til børn mellem et og tre 
år. Nogle af disse mælketyper er i 
øjeblikket anmeldt af markedsaktører som 
"fødevarer til særlige ernæringsmæssige 
formål" i henhold til direktiv 2009/39/EF, 
mens andre ikke er. Hertil kommer, at 
selvom flere af disse mælketyper 
markedsføres som "beriget 
småbørnsmælk", mangler der solid 
videnskabelig dokumentation for, at disse 
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mælketyper giver ekstra sundhed og har 
en større ernæringsmæssig værdi i 
forhold til almindelig mælk. Denne 
situation lægger hindringer i vejen for et 
velfungerende indre marked og medfører 
ulige niveauer af forbrugerbeskyttelse i 
Unionen. For at afhjælpe denne situation 
bør "mælk til småbørn" reguleres ved 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde 
kravene i samme forordning. Desuden bør 
Kommissionen, efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt med særlige 
bestemmelser vedrørende sammensætning 
og mærkning af mælk til småbørn og 
foreslå foranstaltninger i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 64
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27b) Der er i øjeblikket ingen specifikke 
regler på EU-plan om sammensætning, 
mærkning og anvendelse af diæter med et 
meget lavt kalorieindhold (Very Low 
Calorie Diets, VLCD), som svarer til en 
hel dags måltidserstatninger på under 800 
kcal. I lyset af de sundhedsmæssige risici, 
de indebærer, bør VLCD kun anvendes 
under lægeligt tilsyn og bør reguleres i 
direktiv 1999/21/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) De kategorier af fødevarer, der er 
omfattet af denne forordning, er 
underlagt de almindelige 
mærkningsbestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne1, 
uden at dette berører de særlige krav om 
mærkning, præsentation og reklame, der 
er fastsat i denne forordning, og som skal 
vedtages ved delegerede retsakter. Det er 
rimeligt at forlænge den 
overgangsperiode for ændringer af 
mærkningskravene, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. 1169/2011 for 
kategorier af fødevarer omfattet af denne 
forordning, i overensstemmelse med 
anvendelsesdatoerne i de delegerede 
retsakter.
_______________
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødvendigt dobbeltarbejde i forbindelse med ændringer af mærkningskrav bør 
gennemførelsesdatoerne i den reviderede forordning om fødevareinformation til forbrugerne 
bringes i overensstemmelse med gennemførelsesdatoerne i de delegerede retsakter for 
produkter, der henhører under denne forordning, hvori der fastsættes yderligere specifikke 
mærkningskrav.

Ændringsforslag 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) De kategorier af fødevarer, der er 
omfattet af denne forordning, er 
underlagt de almindelige 
mærkningsbestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne1, 
uden at dette berører de særlige krav om 
mærkning, præsentation og reklame, der 
er fastsat i denne forordning, og som skal 
vedtages ved delegerede retsakter. Det er 
rimeligt at forlænge den 
overgangsperiode for ændringer af 
mærkningskravene, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. 1169/2011 for 
kategorier af fødevarer omfattet af denne 
forordning, i overensstemmelse med 
anvendelsesdatoerne i de delegerede 
retsakter.
_______________
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødvendigt dobbeltarbejde i forbindelse med ændringer af mærkningskrav bør 
gennemførelsesdatoerne i den reviderede forordning om fødevareinformation til forbrugerne 
bringes i overensstemmelse med gennemførelsesdatoerne i de delegerede retsakter for 
produkter, der henhører under denne forordning, hvori der fastsættes yderligere specifikke 
mærkningskrav.

Ændringsforslag 67
Iliana Ivanova

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) For at lette adgangen for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) til 
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markedet, som i nogle sektorer, for 
eksempel med hensyn til babymad og 
medicinske fødevarer, synes at være 
domineret af nogle få store virksomheder, 
bør Kommissionen i tæt samarbejde med 
de berørte interessenter vedtage 
retningslinjer med henblik på at hjælpe 
virksomheder, især SMV'er, med at 
opfylde kravene i denne forordning og 
således fremme konkurrenceevnen og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 68
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om følgende kategorier af fødevarer:

1. Ved denne forordning fastsættes der 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om følgende kategorier af fødevarer til 
særlig ernæring:

Or. en

Ændringsforslag 69
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om følgende kategorier af fødevarer:

1. Ved denne forordning fastsættes der 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om følgende kategorier af fødevarer til 
særlig ernæring:

Or. en
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Begrundelse

Visse afgørende garantier, som er indeholdt i det gældende ernæringsrammedirektiv 
(2009/39/EF) og i de relevante særdirektiver, er blevet fjernet til skade for udsatte forbrugere, 
der har brug for fødevarer med en særlig sammensætning, som hjælper dem med 
ernæringsmæssigt at regulere bestemte sygdomsbilleder. Gennem denne begrænsning af 
direktivets anvendelsesområde risikerer Kommissionens forslag at svække udsatte 
forbrugergruppers sikkerhed og sundhed og at begrænse mulighederne for fremtidig 
innovation på grundlag af den videnskabelige udvikling.

Ændringsforslag 70
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om følgende kategorier af fødevarer:

1. Ved denne forordning fastsættes der 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om følgende kategorier af fødevarer, der er 
bestemt til særlig ernæring:

Or. fr

Ændringsforslag 71
Gianni Pittella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger

a) modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger til sunde spædbørn

Or. en

Ændringsforslag 72
Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger

a) modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger til sunde spædbørn

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng med den gældende lovgivning (direktiv 2006/141/EF om 
modermælkserstatninger og tilskudsblandinger) og med de videnskabelige data, som denne 
lovgivning bygger på, er det nødvendigt udtrykkeligt at henvise til sunde spædbørn i 
forbindelse med modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Det vil også forhindre 
eventuel usikkerhed i forbindelse med fødevarer til særlige medicinske formål, der er 
fremstillet til spædbørn, der ikke er sunde.

Ændringsforslag 73
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger

a) modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger til sunde spædbørn

Or. fr

Ændringsforslag 74
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forarbejdede fødevarer baseret på 
cerealier og babymad til spædbørn og 
småbørn

b) forarbejdede fødevarer baseret på 
cerealier og babymad til sunde spædbørn 
og småbørn
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Or. fr

Ændringsforslag 75
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) drikkevarer til småbørn baseret på 
mælk

Or. en

Begrundelse

Drikkevarer til småbørn baseret på mælk, som også kaldes småbørnsmælk eller voksemælk, 
er særligt udviklede ernæringsrige produkter, som bidrager til børns ernæringsbehov i 12-36 
måneders alderen.

Ændringsforslag 76
Gianni Pittella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fødevarer til mennesker med 
glutenintolerans;

Or. en

Ændringsforslag 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fødevarer til mennesker med 
glutenintolerans;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage denne kategori definitionen i den nye forordning for at undgå 
forvirring mellem fødevarer til særlige medicinske formål og ernæringsanprisninger. 
Betegnelsen "glutenfri" kan ikke reguleres gennem forordning nr. 1924/2006/EF, som 
omhandler kommerciel information over for befolkningen generelt, da den ikke har nogen 
særlig ernæringsmæssig relevans for de fleste mennesker.

Ændringsforslag 78
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fødevarer, der er egnet til personer 
med glutenintolerans;

Or. de

Begrundelse

Cøliaki er en autoimmun sygdom, der kun kan kontrolleres gennem en fuldstændig undgåelse 
af glutenholdige fødevarer. Hvis patienten ikke overholder den strenge diæt, kan der opstå 
alvorlige følgesygdomme som f.eks. tarmkræft. Som Kommissionen angiver i betragtning 15 
er det absolut nødvendigt, at der er tilstrækkelige forsyninger af fødevarer til bestemte 
befolkningsgrupper.

Ændringsforslag 79
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c)a fødevarer til personer med 
glutenintolerans;

Or. fr

Ændringsforslag 80
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Fødevarer, der er beregnet til vægttab 
og -kontrol;

Or. en

Ændringsforslag 81
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c)a fødevarer til anvendelse i 
kaloriefattige slankediæter;

Or. fr

Ændringsforslag 82
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fødevarer til indtagelse i forbindelse 
med stærkt kævende muskelarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 83
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fødevarer til indtagelse i forbindelse 
med stærkt krævende muskelarbejde;

Or. de

Begrundelse

Personer, der er udsat for krævende fysisk arbejde, har brug for særlige fødevarer, som 
opfylder de ernæringsfysiologiske behov. Hidtil har disse fødevarer været omfattet af 
rammedirektivet om fødevarer bestemt til særlig ernæring (2009/39/EF). Såfremt disse 
fødevarer ikke medtages i nærværende forordning, vil de ikke længere kunne sælges i mange 
medlemsstater som følge af manglende godkendelse.

Ændringsforslag 84
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) fødevarer til mennesker med 
glutenintolerans;

Or. en
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Ændringsforslag 85
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) Andre fødevarer til spædbørn og 
småbørn.

Or. de

Begrundelse

Der findes an lang række fødevarer på markedet til spædbørn og småbørn som f.eks. babythe 
og særlig kost til for tidligt fødte. For at opnå så høj en grad af forbrugerbeskyttelse som 
muligt bør disse fødevarer medtages under det foreliggende direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 86
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning fastsætter 
bestemmelser for markedsføring af andre 
fødevarer til særlig ernæring.

Or. en

Begrundelse

For at skabe mulighed for fremtidig innovation på grundlag af konkret videnskabelig viden 
bør der indføres en kategori for andre fødevarer til særlig ernæring, så der kan tages højde 
for udviklingen i den videnskabelige erkendelse og forbrugernes behov.

Ændringsforslag 87
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g– nr. i



AM\885312DA.doc 55/93 PE478.332v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) forarbejdede fødevarer baseret på 
cerealier

i) forarbejdede fødevarer baseret på 
cerealier

Or. en

Begrundelse

Drikkevarer til småbørn baseret på mælk, som også kaldes småbørnsmælk eller voksemælk, 
er særligt udviklede ernæringsrige produkter, som bidrager til børns ernæringsbehov i 12-36 
måneders alderen. Internationale normer bekræfter, at børn mellem 6 og 36 måneder har 
brug for særlige mælkeprodukter, hvilket siden 1987 har været anerkendt i Codex-standarden 
for tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

Ændringsforslag 88
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g– nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mælk til småbørn udgår

Or. en

Begrundelse

Udelukkelse af mælk til småbørn fra definitionen på babymad vil føre til forringet 
fødevaresikkerhed, ikke-specifik ernæringsmæssig sammensætning og manglende 
harmonisering i medlemsstaterne. Sådanne fødevarer vil derfor falde ind under de normale 
fødevarebestemmelser og vil dermed blive underlagt de ernærings- og sikkerhedsmæssige 
kriterier, der gælder for voksne, og som ikke er hensigtsmæssige for børn mellem 12 og 26 
måneder. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet bør gennemføre en uafhængig 
videnskabelig evaluering for at afklare denne sårbare forbrugerkategoris ernæringsbehov.

Ændringsforslag 89
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g– nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mælk til småbørn udgår

Or. en

Begrundelse

Der gøres opmærksom på, at der allerede er såkaldt "voksemælk" på markedet til småbørn. 
Det opfylder kriterierne for babymad. Skyggeordføreren er derfor enig i, at 
Fødevaresikkerhedsautoriteten skal udarbejde en rapport som foreslået af ordføreren. Indtil 
da bør disse varer imidlertid fortsat være omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 90
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g– nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mælk til småbørn udgår

Or. de

Begrundelse

Den såkaldte børnemælk eller voksemælk skal som alle andre fødevarer til spædbørn og 
småbørn medtages under det foreliggende direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 91
Iliana Ivanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "fødevare til særlige medicinske 
formål": en fødevare, som er bestemt til at 
indgå i patienters kost under lægelig 
overvågning. Fødevaren er bestemt til at 
opfylde hele eller en del af 
ernæringsbehovet hos patienter med 

h) "fødevare til særlige medicinske 
formål": en fødevare, som er bestemt til at 
indgå i patienters kost under lægelig 
overvågning. Fødevaren er bestemt til at 
opfylde hele eller en del af 
ernæringsbehovet hos patienter med 
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begrænset eller nedsat eller forstyrret evne 
til at indtage, fordøje, absorbere, 
metabolisere eller udskille almindelige 
fødevarer eller bestemte næringsstoffer 
deri, eller som har andre lægeligt bestemte 
ernæringsbehov, som ikke kan opfyldes 
ved hjælp af en ændring af den normale 
kost.

begrænset eller nedsat eller forstyrret evne 
til at indtage, fordøje, absorbere, 
metabolisere eller udskille almindelige 
fødevarer eller bestemte næringsstoffer 
deri, eller som har andre lægeligt bestemte 
ernæringsbehov, som ikke kan opfyldes 
ved hjælp af en ændring af den normale 
kost. Fødevarer til særlige medicinske 
formål omfatter også meget kaloriefattige 
slankediæter, som giver en samlet 
kostindtagelse på under 800 kcal.

Or. en

Ændringsforslag 92
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "fødevare til særlige medicinske 
formål": en fødevare, som er bestemt til at 
indgå i patienters kost under lægelig 
overvågning. Fødevaren er bestemt til at 
opfylde hele eller en del af 
ernæringsbehovet hos patienter med 
begrænset eller nedsat eller forstyrret evne 
til at indtage, fordøje, absorbere, 
metabolisere eller udskille almindelige 
fødevarer eller bestemte næringsstoffer 
deri, eller som har andre lægeligt bestemte 
ernæringsbehov, som ikke kan opfyldes 
ved hjælp af en ændring af den normale 
kost.

h) "fødevare til særlige medicinske 
formål": en fødevare, som er bestemt til at 
indgå i patienters kost under lægelig 
overvågning. Fødevaren er bestemt til at 
opfylde hele eller en del af 
ernæringsbehovet hos patienter med 
begrænset eller nedsat eller forstyrret evne 
til at indtage, fordøje, absorbere, 
metabolisere eller udskille almindelige 
fødevarer eller bestemte næringsstoffer 
deri, eller som har andre lægeligt bestemte 
ernæringsbehov, som ikke kan opfyldes 
ved hjælp af en ændring af den normale 
kost. Fødevarer til særlige medicinske 
formål omfatter ligeledes 
fødevareprodukter til meget kaloriefattige 
diæter.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Gianni Pittella
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "fødevarer for personer med 
glutenintolerans": fødevarer bestemt til 
særlig ernæring, som er specielt 
fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet 
for at leve op til de særlige 
ernæringsbehov hos personer med 
glutenintolerans; 

Or. en

Ændringsforslag 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "fødevarer for personer med 
glutenintolerans": fødevarer bestemt til 
særlig ernæring, som er specielt 
fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet 
for at leve op til de særlige 
ernæringsbehov hos personer med 
glutenintolerans;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage denne kategori definitionen i den nye forordning for at undgå 
forvirring mellem fødevarer til særlige medicinske formål og ernæringsanprisninger. 
Betegnelsen "glutenfri" kan ikke reguleres gennem forordning nr. 1924/2006/EF, som 
omhandler kommerciel information over for befolkningen generelt, da den ikke har nogen 
særlig ernæringsmæssig relevans for de fleste mennesker.

Ændringsforslag 95
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h)a "fødevarer til personer med 
glutenintolerans": Fødevarer til en 
bestemt ernæring, som specielt er 
udviklet, tilberedt og/eller behandlet til at 
opfylde de særlige ernæringsbehov hos 
personer med glutenintolerans.

Or. fr

Ændringsforslag 96
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "fødevarer til særlig ernæring" er 
fødevarer, der som følge af deres særlige 
sammensætning eller fremstillingsproces 
adskiller sig klart fra fødevarer til 
almindeligt forbrug, som er egnet til de 
angivne ernæringsmæssige formål, og 
som markedsføres på en sådan måde, at 
denne egnethed fremgår;

Or. en

Begrundelse

Der skal skelnes klart mellem fødevarer til særlig ernæring og fødevarer til almindeligt 
forbrug for at beskytte både forbrugere, der har brug for særlig ernæring, og almindelige 
forbrugere.

Ændringsforslag 97
Robert Rochefort
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h)a "fødevarer til kaloriefattige 
slankediæter": Fødevarer med en særlig 
sammensætning, som helt eller delvist 
erstatter den daglige kost, hvis de 
anvendes i overensstemmelse med 
fabrikantens instrukser. Disse fødevarer 
opdeles i tre kategorier:
i) produkter, der skal erstatte en hel dags 
kost;
ii) produkter, der skal erstatte et eller flere 
måltider, som udgør den daglige kost.
iii) produkter, der skal erstatte en del af et 
måltid.
De omfatter ikke produkter eller 
programmer, der skal erstatte den daglige 
kost i meget kaloriefattige diæter (under 
800 kalorier om dagen), da de henhører 
under fødevarer til særlige medicinske 
formål.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1, om at bibeholde fødevarer til
kaloriefattige slankediæter i den foreliggende forordnings anvendelsesområde. Man bør 
ligeledes medtage produkter, som anvendes ved afslutningen af diæter til gradvist at lære at 
indtage en varieret kost uden vægtforøgelse.

Ændringsforslag 98
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) "fødevarer, der er beregnet til vægttab 
og -kontrol", er fødevarer med en særlig 
sammensætning, som helt eller delvist 
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erstatter den daglige kost, hvis de 
anvendes i overensstemmelse med 
fabrikantens instrukser.
i) i kaloriefattige slankediæter. De består 
af to kategorier:
- produkter, som skal erstatte en hel dags 
kost (kaloriefattig diæt eller meget 
kaloriefattig diæt);
- produkter, som skal erstatte en eller flere 
måltider i den daglige kost 
(erstatningsmåltid);
ii) til vægtkontrol (produkter, der udgør 
en ret eller en del af en ret, et let måltid 
eller en snack);

Or. en

Ændringsforslag 99
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) "fødevarer til indtagelse i forbindelse 
med stærkt krævende muskelarbejde" er 
fødevarer med en særlig sammensætning, 
som skal kompensere for stærkt krævende 
muskelarbejde, navnlig hos sportsfolk;

Or. en

Begrundelse

Fødevarer til stærkt krævende muskelarbejde er særlige fødevarer, der er fremstillet og 
sammensat på en sådan måde, at de sikrer en sund ernæring i forbindelse med ekstrem sport 
og anden fysisk aktivitet. For at forberede sig på, udføre og komme sig efter intens 
sportsudøvelse eventuelt på højt niveau har kroppen brug for produkter med en særlig 
sammensætning for at sikre en tilstrækkelig og effektiv tilføring af væske og næringsstoffer 
(som f.eks. kulhydrater).
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Ændringsforslag 100
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 - litra h d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hd) "fødevarer for personer med 
glutenintolerans": fødevarer bestemt til 
særlig ernæring, som er specielt 
fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet 
for at leve op til de særlige kostbehov hos 
personer med glutenintolerans; 

Or. en

Begrundelse

Visse afgørende garantier, som er indeholdt i det gældende ernæringsrammedirektiv 
(2009/39/EF), navnlig for personer med glutenintolerans, er blevet fjernet i forbindelse med 
den foreslåede ændring til skade for personer med glutenintolerans. Disse fødevarer til særlig 
ernæring er blevet anerkendt på internationalt plan i forbindelse med ændringen for nylig at 
Codex-standard 118-1979 ændr. 2008 om fødevarer til særlig ernæring for personer med 
glutenintolerans.

Ændringsforslag 101
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad" og 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
under hensyntagen til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 102
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad" og 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
under hensyntagen til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier", "babymad", 
"fødevare til særlige medicinske formål", 
"fødevare til vægttab og -kontrol", 
"fødevare til indtagelse i forbindelse med 
stærkt krævende muskelarbejde" og 
'fødevare til personer med 
glutenintolerans" under hensyntagen til 
tekniske og videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. en

Begrundelse

Visse afgørende garantier, som er indeholdt i det gældende ernæringsrammedirektiv 
(2009/39/EF) og i de relevante særdirektiver, er blevet fjernet til skade for udsatte forbrugere, 
der har brug for fødevarer med en særlig sammensætning, som hjælper dem med 
ernæringsmæssigt at regulere bestemte sygdomsbilleder. Ved at begrænse forordningens 
anvendelsesområde risikerer Kommissionen at svække disse forbrugergruppers sikkerhed og 
sundhed.

Ændringsforslag 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad" og
"fødevare til særlige medicinske formål" 
under hensyntagen til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad", 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
og "fødevarer til personer med 
glutenintolerans" under hensyntagen til 
tekniske og videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 104
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad" og
"fødevare til særlige medicinske formål" 
under hensyntagen til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad", 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
og "fødevarer til personer med 
glutenintolerans" under hensyntagen til 
tekniske og videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. en
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Ændringsforslag 105
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad" og 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
under hensyntagen til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad", 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
og "fødevarer til personer med 
glutenintolerans" under hensyntagen til 
tekniske og videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad" og 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
under hensyntagen til tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15 med 
henblik på at tilpasse definitionerne af 
"modermælkserstatning", 
"tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare 
baseret på cerealier" samt "babymad", 
"fødevare til særlige medicinske formål" 
og "fødevarer til kaloriefattige 
slankediæter" under hensyntagen til 
tekniske og videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan.
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Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1, om at bibeholde fødevarer til
kaloriefattige slankediæter i den foreliggende forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 107
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, 
må kun markedsføres, hvis de opfylder 
kravene i denne forordning.

Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1 
og 2, må kun markedsføres, hvis de 
opfylder kravene i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 108
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, 
må kun markedsføres, hvis de opfylder 
kravene i denne forordning.

Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1 
og 2, må kun markedsføres, hvis de 
opfylder kravene i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af indføjelsen af artikel 1, stk. 2a. Denne bestemmelse gælder for alle fødevarer 
til særlig ernæring.

Ændringsforslag 109
Robert Rochefort
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved mærkning og præsentation af 
almindelige fødevarer og ved reklame i 
forbindelse hermed forbydes:
a) anvendelsen af udtrykket 
"specialernæring" alene eller sammen 
med andre begreber i beskrivelsen af disse 
fødevarer;
b) enhver anden angivelse eller 
præsentation, der kan give indtryk af, at 
det drejer sig om en af de i artikel 1 
definerede varer.

Or. fr

Begrundelse

Der er tale om at overtage en bestemmelse i direktiv 2009/39/EF for at undgå, at en fødevare, 
som kun opfylder ét isoleret krav, kan give udseende af, at den kan være bestemt til 
befolkningsgrupper eller diæter, der er omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag 110
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved mærkning og præsentation af 
almindelige fødevarer og ved reklame i 
forbindelse hermed forbydes:
a) anvendelse af betegnelsen "særlig 
ernæring" enten alene eller sammen med 
andre ord til at betegne sådanne 
fødevarer;
b) enhver anden angivelse eller 
præsentation, der kan give indtryk af, at 
det drejer sig om en af de i artikel 1 
definerede varer.
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Or. en

Begrundelse

For at undgå vildledning af forbrugerne er det nødvendigt at bibeholde en bestemmelse i 
lighed med bestemmelsen i artikel 2, stk. 2, litra b i det gældende rammedirektiv for at sikre, 
at det kun er produkter, der er i overensstemmelse med denne forordning, der kan 
markedsføres som dækkende målbefolkningens særlige behov.

Ændringsforslag 111
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det er åbenbart, at en fødevare som 
omhandlet i artikel 1, stk. 1, må formodes 
at udgøre en alvorlig risiko for menneskers 
sundhed, og at denne risiko ikke kan 
inddæmmes på tilfredsstillende vis ved 
hjælp af de foranstaltninger, der træffes af 
den eller de berørte medlemsstater, 
vedtager Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en medlemsstat 
straks - afhængigt af situationens alvor - de 
fornødne midlertidige 
hasteforanstaltninger, herunder 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder markedsføring af den pågældende 
fødevare. Disse foranstaltninger vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 14, stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Hvis det er åbenbart, at en fødevare som 
omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2, må 
formodes at udgøre en alvorlig risiko for 
menneskers sundhed, og at denne risiko 
ikke kan inddæmmes på tilfredsstillende 
vis ved hjælp af de foranstaltninger, der 
træffes af den eller de berørte 
medlemsstater, vedtager Kommissionen på 
eget initiativ eller efter anmodning fra en 
medlemsstat straks - afhængigt af 
situationens alvor - de fornødne 
midlertidige hasteforanstaltninger, 
herunder foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder markedsføring af den 
pågældende fødevare. Disse 
foranstaltninger vedtages i form af 
gennemførelsesretsakter efter den i artikel 
14, stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 112
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det er åbenbart, at en fødevare som 
omhandlet i artikel 1, stk. 1, må formodes 
at udgøre en alvorlig risiko for menneskers 
sundhed, og at denne risiko ikke kan 
inddæmmes på tilfredsstillende vis ved 
hjælp af de foranstaltninger, der træffes af 
den eller de berørte medlemsstater, 
vedtager Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en medlemsstat 
straks - afhængigt af situationens alvor - de 
fornødne midlertidige 
hasteforanstaltninger, herunder 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder markedsføring af den pågældende 
fødevare. Disse foranstaltninger vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 14, stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Hvis det er åbenbart, at en fødevare som 
omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2, må 
formodes at udgøre en alvorlig risiko for 
menneskers sundhed, og at denne risiko 
ikke kan inddæmmes på tilfredsstillende 
vis ved hjælp af de foranstaltninger, der 
træffes af den eller de berørte 
medlemsstater, vedtager Kommissionen på 
eget initiativ eller efter anmodning fra en 
medlemsstat straks - afhængigt af 
situationens alvor - de fornødne 
midlertidige hasteforanstaltninger, 
herunder foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder markedsføring af den 
pågældende fødevare. Disse 
foranstaltninger vedtages i form af 
gennemførelsesretsakter efter den i artikel 
14, stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af indføjelsen af artikel 1, stk. 2a. Denne bestemmelse gælder for alle fødevarer 
til særlig ernæring.

Ændringsforslag 113
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, skal opfylde alle EU-rettens krav 
vedrørende fødevarer.

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1 skal 
opfylde alle EU-rettens krav vedrørende 
fødevarer med undtagelse af de 
ændringer, der foretages af dem for at 
sikre, at de opfylder definitionerne i 
artikel 2.

Or. en
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Begrundelse

Produkterne, der er omfattet af denne forordning, er fødevarer til særlig ernæring, hvorfor 
deres sammensætning og præsentation skal passe til de personer, som de hovedsageligt er 
beregnet til.

Ændringsforslag 114
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, skal have en sådan sammensætning, at 
de er egnede til at opfylde de 
ernæringsmæssige behov hos og egner sig 
for de personer, som de er tiltænkt, som 
dokumenteret ved almindeligt anerkendt 
videnskabelige data.

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1 og 2, skal have en sådan sammensætning, 
at de er egnede til at opfylde de særlige
ernæringsmæssige behov hos og egner sig 
for de personer, som de er tiltænkt, som 
dokumenteret ved almindeligt anerkendt 
videnskabelige data.

Or. en

Ændringsforslag 115
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, skal have en sådan sammensætning, at 
de er egnede til at opfylde de 
ernæringsmæssige behov hos og egner sig 
for de personer, som de er tiltænkt, som 
dokumenteret ved almindeligt anerkendt 
videnskabelige data.

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1 og 2, skal have en sådan sammensætning, 
at de er egnede til at opfylde de særlige
ernæringsmæssige behov hos og egner sig 
for de personer, som de er tiltænkt, som 
dokumenteret ved almindeligt anerkendt 
videnskabelige data.

Or. en
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Begrundelse

Konsekvens af indføjelsen af artikel 1, stk. 2a. Denne bestemmelse gælder for alle fødevarer 
til særlig ernæring.

Ændringsforslag 116
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, må ikke indeholde noget stof i en sådan 
mængde, at det indebærer en sundhedsfare 
for de personer, som de er tiltænkt.

2. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1 og 2, må ikke indeholde noget stof i en 
sådan mængde, at det indebærer en 
sundhedsfare for de personer, som de er 
tiltænkt.

Or. en

Ændringsforslag 117
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, må ikke indeholde noget stof i en sådan 
mængde, at det indebærer en sundhedsfare 
for de personer, som de er tiltænkt.

2. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1 og 2, må ikke indeholde noget stof i en 
sådan mængde, at det indebærer en 
sundhedsfare for de personer, som de er 
tiltænkt.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af indføjelsen af artikel 1, stk. 2a. Denne bestemmelse gælder for alle fødevarer 
til særlig ernæring.
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Ændringsforslag 118
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mærkning og præsentation af samt 
reklame for de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede fødevarer skal give 
forbrugerne fyldestgørende oplysninger og 
må ikke være vildledende.

3. Mærkning og præsentation af samt 
reklame for de i artikel 1, stk. 1 og 2, 
omhandlede fødevarer skal give 
forbrugerne fyldestgørende oplysninger, 
må ikke være vildledende, og der må ikke 
tillægges sådanne varer egenskaber med 
hensyn til forebyggelse, behandling eller 
helbredelse af en sygdom hos mennesker 
eller vækkes forestilling om sådanne 
egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 119
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mærkning og præsentation af samt 
reklame for de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede fødevarer skal give 
forbrugerne fyldestgørende oplysninger og
må ikke være vildledende.

3. Mærkning og præsentation af samt 
reklame for de i artikel 1, stk. 1 og 2, 
omhandlede fødevarer skal give 
forbrugerne fyldestgørende oplysninger, 
må ikke være vildledende, og der må ikke 
tillægges sådanne varer egenskaber med 
hensyn til forebyggelse, behandling eller 
helbredelse af en sygdom hos mennesker 
eller vækkes forestilling om sådanne 
egenskaber.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden svarer til det gældende rammedirektiv. Konsekvens af indføjelsen af artikel 1, stk. 
2a. Denne bestemmelse gælder for alle fødevarer til særlig ernæring.
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Ændringsforslag 120
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mærkning og præsentation af samt 
reklame for de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede fødevarer skal give 
forbrugerne fyldestgørende oplysninger og 
må ikke være vildledende.

3. Mærkning og præsentation af samt 
reklame for de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede fødevarer skal give 
forbrugerne fyldestgørende oplysninger og 
må ikke være vildledende og skal bygge på 
videnskabelige data, som er godkendt af 
autoriteten.

Or. pt

Ændringsforslag 121
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at gøre det muligt at gennemføre 
et effektivt tilsyn med særlig vægt på 
sikkerhed skal virksomheder inden for 
levnedsmiddelsektoren, som agter at 
markedsføre produkter, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 1, indberetter dette til den 
kompetente myndighed i de(n) 
medlemsstat(er), hvor produktet skal 
markedsføres, ved at indsende et 
eksempel/en model af mærkningen inden 
produktet markedsføres. Den kompetente 
myndighed i de(n) pågældende 
medlemsstat(er) offentliggør
procedurereglerne for indberetningen.

Or. en
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Begrundelse

I Kommissionens forslag er spørgsmålet om indberetningsproceduren omhandlet i artikel 10 
om særlige krav til sammensætning og oplysning. Skyggeordføreren mener ikke, at der er 
behov for at overdrage yderligere gennemførelsesbeføjelser, idet hidtidig praksis blot kan 
fortsætte. Da disse fødevarer er bestemt til de mest udsatte befolkningsgrupper og en normal 
officiel kontrol ikke er tilstrækkelig, bør der være en generel forpligtelse til at indberette 
samtlige fødevarer, der er omfattet af denne forordning. Den praktiske gennemførelse skal 
overlades til medlemsstaterne, idet den kompetente myndighed skal offentliggøre 
indberetningsbestemmelserne. Kravet om obligatorisk indberetning er en generel 
bestemmelse og bør derfor flyttes til artikel 9.

Ændringsforslag 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formidling af nyttige oplysninger eller 
anbefalinger med henvisning til de i 
artikel 1, stk. 1, omhandlede kategorier af 
fødevarer må kun foretages af personer 
med uddannelse inden for medicin, 
ernæring eller farmaci eller af andre 
sagkyndige, der er fagligt ansvarlige inden 
for sundhedspleje for mødre og børn.

4. Stk. 3 forhindrer ikke formidling af 
nyttige oplysninger eller anbefalinger, der 
kun er beregnet til personer med 
uddannelse inden for medicin, ernæring 
eller farmaci eller af andre sagkyndige, der 
er fagligt ansvarlige inden for 
sundhedspleje for mødre og børn

Or. en

Begrundelse

Der henvises til artikel 8 i direktiv 2009/39/EF, hvori der af sikkerhedshensyn stilles krav om, 
at fødevarer til særlig ernæring er ledsaget af yderligere oplysninger til fagfolk inden for 
sundhedssektoren.

Ændringsforslag 123
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formidling af nyttige oplysninger eller 
anbefalinger med henvisning til de i artikel 
1, stk. 1, omhandlede kategorier af 
fødevarer må kun foretages af personer 
med uddannelse inden for medicin, 
ernæring eller farmaci eller af andre 
sagkyndige, der er fagligt ansvarlige inden 
for sundhedspleje for mødre og børn.

4. Stk. 3 forhindrer ikke formidling af 
nyttige oplysninger eller anbefalinger, der 
kun er beregnet til personer med 
uddannelse inden for medicin, ernæring og
farmaci eller af andre sagkyndige, der er 
fagligt ansvarlige inden for sundhedspleje 
for mødre og børn

Or. en

Ændringsforslag 124
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formidling af nyttige oplysninger eller 
anbefalinger med henvisning til de i artikel 
1, stk. 1, omhandlede kategorier af 
fødevarer må kun foretages af personer 
med uddannelse inden for medicin, 
ernæring eller farmaci eller af andre 
sagkyndige, der er fagligt ansvarlige inden 
for sundhedspleje for mødre og børn.

4. Stk. 3 forhindrer ikke formidling af 
nyttige oplysninger eller anbefalinger, der 
kun er beregnet til personer med 
uddannelse inden for medicin, ernæring og
farmaci eller af andre sagkyndige, der er 
fagligt ansvarlige inden for sundhedspleje 
for mødre og børn

Or. en

Begrundelse

Det nye stykke afspejler de gældende bestemmelser i artikel 8 i direktiv 2009/39EF. 
Fødevarer til særlig ernæring, som falder ind under den foreslåede forordning, anvendes 
under tilsyn af fagfolk inden for sundhedssektoren. Det er af afgørende betydning for en 
sikker anvendelse af disse produkter, at fabrikanterne ud over mærkningen fremlægger 
nyttige oplysninger til fagfolk inden for sundhedssektoren med hensyn til sammensætning og 
sikker og hensigtsmæssig anvendelse af produkterne.

Ændringsforslag 125
António Fernando Correia De Campos
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formidling af nyttige oplysninger eller 
anbefalinger med henvisning til de i artikel 
1, stk. 1, omhandlede kategorier af 
fødevarer må kun foretages af personer 
med uddannelse inden for medicin, 
ernæring eller farmaci eller af andre 
sagkyndige, der er fagligt ansvarlige inden 
for sundhedspleje for mødre og børn.

4. Udarbejdelse og formidling af nyttige 
oplysninger eller anbefalinger med 
henvisning til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede kategorier af fødevarer må 
kun foretages af personer med uddannelse 
inden for medicin, ernæring eller farmaci 
eller af andre sagkyndige, der er fagligt 
ansvarlige inden for sundhedspleje for 
mødre og børn, og skal bygge på 
videnskabelige data, som kan kontrolleres 
uafhængigt.

Or. pt

Ændringsforslag 126
Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at gøre det muligt at gennemføre 
et effektivt tilsyn skal virksomheder inden 
for levnedsmiddelsektoren, som agter at 
markedsføre produkter, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 1, indberetter dette til den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor produktet skal markedsføres, ved at 
indsende en model af mærkningen af 
produktet. 

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed i medlemsstaten skal offentliggøre indberetningsreglerne.
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Ændringsforslag 127
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, skal opfylde kravene i artikel 7 samt 
kravene til sammensætning og oplysning i 
artikel 9.

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1 og 2, skal opfylde kravene i artikel 7 
samt kravene til sammensætning og 
oplysning i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 128
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, skal opfylde kravene i artikel 7 samt 
kravene til sammensætning og oplysning i 
artikel 9.

1. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1 og 2, skal opfylde kravene i artikel 7 
samt kravene til sammensætning og 
oplysning i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af indføjelsen af artikel 1, stk. 2a. Denne bestemmelse gælder for alle fødevarer 
til særlig ernæring.

Ændringsforslag 129
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
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indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt til tekniske og videnskabelige 
fremskridt og i overensstemmelse med 
artikel 15, at vedtage delegerede 
forordninger om følgende:

indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF, 
direktiv 96/8/EF og forordning (EF) nr. 
41/2009 samt til tekniske og 
videnskabelige fremskridt og i 
overensstemmelse med artikel 15, at 
vedtage delegerede forordninger 
vedrørende fødevarer, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, om følgende:

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med fødevarer, der er omhandlet af denne forordning, skal der fremlægges 
omfattende yderligere oplysninger end det, der gælder for almindelige fødevarer, som at sikre 
en sikker anvendelse. De særlige mærkningsbestemmelser for disse produktgrupper vil blive 
revideret og omarbejdet gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt til tekniske og videnskabelige 
fremskridt og i overensstemmelse med 
artikel 15, at vedtage delegerede 
forordninger om følgende:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF, 
og forordning (EF) nr. 41/2009 samt til 
tekniske og videnskabelige fremskridt og i 
overensstemmelse med artikel 15, at 
vedtage delegerede forordninger 
vedrørende fødevarer, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, om følgende:

Or. en



AM\885312DA.doc 79/93 PE478.332v01-00

DA

Begrundelse

Det er nødvendigt med en udtrykkelig henvisning til den gældende lovgivning om mærkning af 
glutenfri fødevarer.

Ændringsforslag 131
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt til tekniske og videnskabelige 
fremskridt og i overensstemmelse med 
artikel 15, at vedtage delegerede 
forordninger om følgende:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF, 
og forordning (EF) nr. 41/2009 samt til 
tekniske og videnskabelige fremskridt og i 
overensstemmelse med artikel 15, at 
vedtage delegerede forordninger 
vedrørende fødevarer, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 1, om følgende:

Or. en

Ændringsforslag 132
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt til tekniske og videnskabelige 
fremskridt og i overensstemmelse med 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
og forordning (EF) nr. 41/2009 samt til 
tekniske og videnskabelige fremskridt og i 
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artikel 15, at vedtage delegerede 
forordninger om følgende:

overensstemmelse med artikel 15, at 
vedtage delegerede forordninger om 
følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 133
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF 
samt til tekniske og videnskabelige 
fremskridt og i overensstemmelse med 
artikel 15, at vedtage delegerede 
forordninger om følgende:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
indtil den [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], med forbehold 
af de almindelige krav i artikel 7 og 9, 
under hensyntagen til direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF, 1999/21/EF og 
96/8/EF samt til tekniske og 
videnskabelige fremskridt og i 
overensstemmelse med artikel 15, at 
vedtage delegerede forordninger om 
følgende:

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1, om at bibeholde fødevarer til
kaloriefattige slankediæter i den foreliggende forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 134
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) anmeldelsesproceduren for 
markedsføring af en i artikel 1, stk. 1, 
omhandlet fødevare med henblik på at 

udgår
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lette en effektiv officiel kontrol med 
sådanne fødevarer, på grundlag af 
hvilken fødevarevirksomhedsledere skal 
underrette den kompetente myndighed i 
den eller de medlemsstater, hvor 
produktet markedsføres

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag nr. 4.

Ændringsforslag 135
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) proceduren for markedsføring af 
fødevarer, som er omhandlet i artikel 1, 
stk. 1, som er udviklet på grundlag af 
videnskabelig og teknisk innovation, men 
som ikke opfylder bestemmelserne om 
sammensætning, der er fastsat i de 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 136
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kravene til de oplysninger, der skal gives 
om spædbørns- og småbørnsernæring med 
henblik på at sikre fyldestgørende 
oplysninger om hensigtsmæssige 
kostvaner.

f) kravene til de oplysninger, der skal gives 
om anbefalinger om hensigtsmæssig 
anvendelse af fødevarer, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 1;
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Or. en

Ændringsforslag 137
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) proceduren for markedsføring af 
fødevarer, som er omhandlet i artikel 1, 
stk. 1, som er udviklet på grundlag af 
videnskabelig og teknisk innovation, men 
som ikke opfylder bestemmelserne om 
sammensætning, der er fastsat i de 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 138
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Uden at det har nogen virkning for 
grænseværdierne for bestemte 
forurenende stoffer, der er fastsat i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1881/2006 af 19. december 2006 om 
fastsættelse af grænseværdier for 
bestemte forurenende stoffer i fødevarer1, 
finder de mikrobiologiske kriterier, der er 
fastsat i Kommissionens forordning (EF) 
nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om 
mikrobiologiske kriterier for fødevarer2

anvendelse på mælkeholdige drikkevarer 
til småbørn, som allerede er på markedet, 
i den i artikel 8 omhandlede 
overgangsperiode.
______________
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1 EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.
2 EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at produkter, herunder mælkeholdige drikkevarer til småbørn, der allerede 
er på markedet, opfylde fødevaresikkerhedskriterierne for småbørn, bør disse bestemmelser 
bibeholdes, indtil Fødevaresikkerhedsautoritetens undersøgelse foreligger for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau, der er passende for denne udsatte forbrugergruppe.,

Ændringsforslag 139
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) kravene til de oplysninger, der skal 
gives om anbefalinger om hensigtsmæssig 
anvendelse af fødevarer, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 1;

Or. en

Ændringsforslag 140
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) ved udløbet af den i artikel 8, stk. 1. 
omhandlede overgangsperiode forelægger 
Kommissionen efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om hensigtsmæssigheden af særlige 
bestemmelser om sammensætning og 
mærkning af mælkeholdige drikkevarer 
til småbørn på grundlag af børns 
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ernæringsbehov, forbrugsmønstre, 
ernæringsindtagelse og udsættelse for 
forurenende stoffer og pesticider og under 
hensyntagen til de forskellige 
lovbestemmelser, der gælder for normale 
fødevarer og fødevarer til spædbørn og 
småbørn. På baggrund af rapportens 
konklusioner skal Kommissionen derefter 
enten
i) beslutte, at der ikke er behov for særlige 
bestemmelser vedrørende sammensætning 
og mærkning af mælk til småbørn, eller
ii) i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
fremsætte forslag om ændring af denne 
forordning og ændre de relevante 
delegerede retsakter, så de kommer til at 
omfatte de særlige bestemmelser, jf. 
artikel 15, i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Mælkeholdige drikkevarer til småbørn findes for øjeblikket på det europæiske marked i 
overensstemmelse med bestemmelserne i rammedirektiv 2009/39/EF. For fortsat at sikre et 
højt beskyttelsesniveau for denne udsatte forbrugergruppe ville det derfor være nyttigt med en 
videnskabelig udtalelse fra Fødevaresikkerhedsautoriteten om det hensigtsmæssige i at 
medtage særlige krav om sammensætning og mærkning for disse produkter i Kommissionens 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 141
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
Bestemmelser om fødevarer til indtagelse i 

forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk
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Senest den ...*forelægger Kommissionen 
efter høring af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet om 
sportsfolks særlige ernæringsbehov som 
følge af deres særlige fysiologiske tilstand 
og ernæringskrav som følge af træning og 
konkurrencer Europa-Parlamentet og 
Rådet en beretning om den foreslåede 
lovgivningsstrategi for "fødevarer til 
indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde, især for 
sportsfolk", som skal sikre dem 
ernæringsmæssigt tilpassede fødevarer, 
som virkelig skal gøre det muligt for 
lederne at tage ansvaret for, at der ikke 
forefindes dopingstoffer, som skal 
omhandle vilkårene for anvendelsen af 
næringsstoffer og andre ingredienser på 
en måde, der har positive virkninger og 
forebygger enhver risiko i forbindelse med 
sportsudøvelse, og som skal omhandle 
oplysninger om en ernæringsmæssigt 
korrekt og sikker anvendelse af fødevarer 
for sportsfolk, og anprisninger, der er 
relevante for sportsfolk.
På grundlag af denne beretning:
a) beslutter Kommissionen enten, at det 
ikke er nødvendigt at vedtage særlige 
bestemmelser om sammensætning og 
mærkning af "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk", 
hvorefter den angiver, hvilke ændringer i 
eller gennemførelsesbestemmelser til de 
generelle retsakter, som efter dens 
opfattelse bør vedtages for at opnå 
ovennævnte målsætninger:
b) eller i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 114 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
at fremsætte forslag om ændring af 
indeværende forordning eller de relevante 
delegerede retsakter for at medtage de 
særlige relevante bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
nærværende forordning.
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______________
* EUT: Indsæt venligst datoen: EUT: Et 
år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Mælk til småbørn

Senest den .....* forelægger 
Kommissionen efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med 
særlige bestemmelser vedrørende 
sammensætning og mærkning af mælk til 
småbørn. På baggrund af rapportens 
konklusioner skal Kommissionen derefter 
enten
a) beslutte, at der ikke er behov for 
særlige bestemmelser vedrørende 
sammensætning og mærkning af mælk til 
småbørn, eller
b) i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
fremsætte forslag om ændring af denne 
forordning og ændre de relevante 
delegerede retsakter, så de kommer til at 
omfatte de særlige bestemmelser, jf. 
artikel 15, i denne forordning.
____________
EUT: indsæt venligst dato: To år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag nr. 3.

Ændringsforslag 143
Iliana Ivanova

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger senest [to år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] en EU-liste over tilladte 
stoffer, som opfylder betingelserne i stk. 1, 
og holder efterfølgende listen ajour 
gennem vedtagelse af 
gennemførelsesforordninger. Optagelse af 
et stof på EU-listen skal omfatte 
specifikation af stoffet og, hvis det er 
relevant, angivelse af 
anvendelsesbetingelser og de relevante 
renhedskriterier. 
Gennemførelsesforordningerne vedtages i 
overensstemmelse med den i artikel 14, 
stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure. I behørigt 
begrundede tilfælde, hvor det på grund af 
nye sundhedsrisici er nødvendigt af særligt 
hastende årsager, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen i overensstemmelse med artikel 14, 
stk. 3.

2. Kommissionen fastlægger senest [to år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] en EU-liste over tilladte 
stoffer, som opfylder betingelserne i stk. 1, 
og holder efterfølgende listen ajour 
gennem vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter. Optagelse af et 
stof på EU-listen skal omfatte specifikation 
af stoffet og, hvis det er relevant, angivelse 
af anvendelsesbetingelser og de relevante 
renhedskriterier. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter den 
i artikel 14, stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure. I behørigt 
begrundede tilfælde, hvor det på grund af 
nye sundhedsrisici er nødvendigt af særligt 
hastende årsager, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen i overensstemmelse med artikel 14, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen stiller i tæt samarbejde 
med Fødevaresikkerhedsautoriteten 
behørig teknisk vejledning og 
hjælpemidler til rådighed for at bistå 
virksomheder inden for 
levnedsmiddelsektoren, navnlig SMV'er, 
med udfærdigelse og indgivelse af 
ansøgninger om en videnskabelig 
vurdering.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for særlig bistand i forbindelse med ansøgningen.

Ændringsforslag 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktiv 96/8/EF og forordning (EF) 
nr. 41/2009 ophæves med virkning fra 
[den første dag i måneden to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

udgår

Or. en

Begrundelse

Ophævelse af retsakterne om glutenfri fødevarer betyder, at man glemmer folk, der lider af 
glutenintolerans, som ikke har noget alternativ til en særlig kost hele livet igennem. Det er 
derfor nødvendigt at bibeholde denne forordning.

Ændringsforslag 146
Gianni Pittella
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktiv 96/8/EF og forordning (EF) 
nr. 41/2009 ophæves med virkning fra 
[den første dag i måneden to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 147
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktiv 96/8/EF og forordning (EF) 
nr. 41/2009 ophæves med virkning fra 
[den første dag i måneden to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktiv 96/8/EF og forordning (EF) nr. 41/2009 bør ikke ophæves..

Ændringsforslag 148
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktiv 96/8/EF og forordning (EF) 
nr. 41/2009 ophæves med virkning fra 

udgår
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[den første dag i måneden to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. de

Ændringsforslag 149
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktiv 96/8/EF og forordning (EF) 
nr. 41/2009 ophæves med virkning fra 
[den første dag i måneden to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 150
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktiv 96/8/EF og forordning (EF) nr. 
41/2009 ophæves med virkning fra [den 
første dag i måneden to år efter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden].

2. 2. Forordning (EF) nr. 41/2009 ophæves 
med virkning fra [den første dag i måneden 
to år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1, om at bibeholde fødevarer til
kaloriefattige slankediæter i den foreliggende forordnings anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 151
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer, der ikke opfylder kravene i 
denne forordning, men er i
overensstemmelse med direktiv 
2009/39/EF og 96/8/EF samt forordning 
(EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009, og 
som er mærket inden den [to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden], kan fortsat markedsføres 
efter denne dato, indtil de eksisterende 
lagre er opbrugt.

1. Fødevarer, der ikke opfylder kravene i 
denne forordning, men er i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/39/EF og 96/8/EF samt forordning 
(EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009, og 
som er mærket inden den [fem år efter 
datoen for denne forordnings anvendelse], 
kan fortsat markedsføres efter denne dato, 
indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Or. en

Ændringsforslag 152
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer, der ikke opfylder kravene i 
denne forordning, men er i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/39/EF og 96/8/EF samt forordning 
(EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009, og 
som er mærket inden den [to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden], kan fortsat markedsføres 
efter denne dato, indtil de eksisterende 
lagre er opbrugt.

1. Fødevarer, der ikke opfylder kravene i 
denne forordning, men er i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/39/EF og 96/8/EF samt forordning 
(EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009, og 
som er mærket inden den [fem år efter 
datoen for denne forordnings anvendelse], 
kan fortsat markedsføres efter denne dato, 
indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en ordentlig håndhævelse skal der være tid til, at alle produkter, der for 
øjeblikket findes på markedet, kan tilpasses de nye bestemmelser.
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Ændringsforslag 153
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forordning (EU) nr. 1169/2011 finder 
anvendelse på fødevarer, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 1 fra den .....*
________________
EUT: Indsæt venligst datoen: Tre år efter 
ikrafttrædelsen af de i artikel 10, stk. 2, i 
denne forordning omhandlede delegerede 
forordninger.

Or. en

Ændringsforslag 154
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forordning (EU) nr. 1169/2011 finder 
anvendelse på fødevarer, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 1 fra den .....* 
_____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: Tre år 
efter ikrafttrædelsen af de i artikel 10, stk. 
2, i denne forordning omhandlede 
delegerede forordninger.

Or. en

Begrundelse

Da de delegerede retsakter vil indeholde særlige mærkningsbestemmelser for fødevarer, der 
henhører under denne forordningsanvendelsesområde, er der meget vigtigt at afstemme 
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gennemførelsesdatoerne i disse delegerede retsakter og den ændrede forordning om 
forbrugeroplysninger for at undgå forvirring om ændring af mærkningen.

Ændringsforslag 155
Iliana Ivanova

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Små og mellemstore virksomheders

adgang til det indre marked
Kommissionen vedtager i tæt samarbejde 
med alle interesserede parter 
hensigtsmæssige retningslinjer, der gør 
det muligt for virksomhederne, og navnlig 
de små og mellemstore virksomheder, at 
opfylde kravene i denne forordning.
Kommissionen tillægges beføjelse til efter 
artikel 15 at vedtage delegerede retsakter 
med henblik på vedtagelse af disse 
retningslinjer.

Or. en


