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Ändringsförslag 20
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn och om livsmedel 
för speciella medicinska ändamål (framlagt 
av kommissionen i enlighet med 
artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt) (Text av betydelse 
för EES)

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och andra 
livsmedel avsedda för särskilda 
näringsändamål (framlagt av 
kommissionen i enlighet med artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

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).

Ändringsförslag 21
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn och om livsmedel 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn, livsmedel för 
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för speciella medicinska ändamål (framlagt 
av kommissionen i enlighet med 
artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt) (Text av betydelse 
för EES)

speciella medicinska ändamål och andra 
livsmedel avsedda för särskilda 
näringsändamål (framlagt av 
kommissionen i enlighet med artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) (Text av betydelse för EES)

Or. fr

Ändringsförslag 22
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn och om livsmedel 
för speciella medicinska ändamål (framlagt 
av kommissionen i enlighet med 
artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt) (Text av betydelse 
för EES)

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och 
livsmedel avsedda för att användas i 
energibegränsande dieter för 
viktminskning (framlagt av kommissionen 
i enlighet med artikel 114 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt) (Text 
av betydelse för EES)

Or. fr

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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn och om livsmedel 
för speciella medicinska ändamål (framlagt 
av kommissionen i enlighet med 
artikel 114 i fördraget om Europeiska 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans (framlagt av 



AM\885312SV.doc 5/94 PE478.332v01-00

SV

unionens funktionssätt) (Text av betydelse 
för EES)

kommissionen i enlighet med artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

Personer med celiaki är utsatta konsumenter. Celiaki är en sjukdom som kräver att man följer 
en livslång diet som helt och hållet utesluter gluten. Detta är den enda behandlingsmetod som 
man känner till idag. Glutenfria produkter är alltså avsedda för en utsatt befolkningsgrupp, 
och kommissionens förslag riskerar att försvaga dessa konsumenters hälsa och säkerhet 
genom att begränsa den föreslagna förordningens räckvidd.

Ändringsförslag 24
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för säkra och 
hälsosamma livsmedel är en väsentlig del
av den inre marknaden och bidrar i hög 
grad till medborgarnas hälsa och 
välbefinnande samt till att tillvarata deras 
sociala och ekonomiska intressen.

(2) Att garantera säkra och hälsosamma 
livsmedelsprodukter är ett väsentligt 
kriterium för deras fria rörlighet på den 
inre marknaden och för att den inre 
marknaden ska fungera väl, särskilt när 
livsmedelsprodukterna är avsedda för 
utsatta konsumentgrupper som spädbarn 
och småbarn, och bidrar i hög grad till 
medborgarnas hälsa och välbefinnande 
samt till att tillvarata deras sociala och 
ekonomiska intressen.

Or. en

Ändringsförslag 25
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de 
två följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. När det gäller 
särskilda bestämmelser om livsmedel för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes) konstateras i en rapport från 
kommissionen att den vetenskapliga 
grunden för att fastställa särskilda krav på 
sammansättning saknas.

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de 
två följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde. De 
här skillnaderna ger dock upphov till 
nationella åtgärder som hindrar 
fullbordandet av den inre marknaden och 
kräver ett lämpligt lagstiftningsmässigt 
svar. Vidare bör åtgärder vidtas för att 
säkerställa att Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av 
den 25 oktober 2011 om 
livsmedelsinformation till 
konsumenterna1 gör det möjligt att 
garantera en sammanhållen, effektiv 
strategi till skydd för idrottande innan 
man slutligt överger tanken på särskild 
lagstiftning. Syftet är framför allt att 
tillgodose den höga efterfrågan från 
idrottande och klargöra de relevanta 
märkningsreglerna. När det gäller 
livsmedel för idrottande innebär detta 
följande: att förordning (EU) 
nr 1169/2011 bör ändras, att hänsyn bör 
tas till de särskilda näringsprofilerna för 
livsmedel som är avsedda för idrottande 
samtidigt som man inrättar de 
näringsprofiler som avses i artikel 4 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1924/2006 av den 
20 december 2006 om näringspåståenden 
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och hälsopåståenden om livsmedel2, att 
hänsyn bör tas till de befintliga 
näringspåståenden som är relevanta för 
idrottande men förbjudna för 
allmänheten generellt enligt förordning 
(EG) nr 1924/2006 (t.ex. ”högt 
energiinnehåll av kolhydrater” eller ”rik 
på natrium”), att särskilda krav bör 
införas för användning av näringsämnen 
och andra ämnen i livsmedel avsedda för 
idrottande enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av 
den 20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen och av vissa 
andra ämnen i livsmedel3, och att det bör 
finnas en garanti för att ett livsmedel inte 
innehåller ämnen som skulle kunna 
klassificeras som dopningsmedel. När det 
gäller särskilda bestämmelser om 
livsmedel för personer med störd 
kolhydratomsättning (diabetes) konstateras 
i en rapport från kommissionen att den 
vetenskapliga grunden för att fastställa 
särskilda krav på sammansättning saknas.

___________
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.
2 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.
3 EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
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avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. När det gäller 
särskilda bestämmelser om livsmedel för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes) konstateras i en rapport från 
kommissionen att den vetenskapliga 
grunden för att fastställa särskilda krav på 
sammansättning saknas.

avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse hittills 
nåtts i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde.
Eftersom det finns ett verkligt problem 
med harmoniseringen inom detta segment 
av livsmedelsmarknaden i EU, en hög 
efterfrågan från idrottande och ett behov 
av att klargöra de relevanta 
märkningsreglerna bör kommissionen, 
efter samråd med Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, till 
2015 uppdatera rapporten av den 
28 februari 2001 om de berörda 
livsmedlen och vid behov lägga fram 
förslag. När det gäller särskilda 
bestämmelser om livsmedel för personer 
med störd kolhydratomsättning (diabetes) 
konstateras i en rapport från kommissionen 
att den vetenskapliga grunden för att 
fastställa särskilda krav på sammansättning 
saknas.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
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för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. När det gäller 
särskilda bestämmelser om livsmedel för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes) konstateras i en rapport från 
kommissionen att den vetenskapliga 
grunden för att fastställa särskilda krav på 
sammansättning saknas.

för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde. 
Eftersom det finns ett verkligt problem 
med harmoniseringen inom detta segment 
av livsmedelsmarknaden i EU, en hög 
efterfrågan från idrottande och ett behov 
av att klargöra de relevanta 
märkningsreglerna bör kommissionen, 
efter samråd med Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, till 
2015 uppdatera rapporten av den 
28 februari 2001 om de berörda 
livsmedlen och vid behov lägga fram 
förslag. När det gäller särskilda 
bestämmelser om livsmedel för personer 
med störd kolhydratomsättning (diabetes) 
konstateras i en rapport från kommissionen 
att den vetenskapliga grunden för att 
fastställa särskilda krav på sammansättning 
saknas.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 
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som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. När det gäller 
särskilda bestämmelser om livsmedel för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes) konstateras i en rapport från 
kommissionen att den vetenskapliga 
grunden för att fastställa särskilda krav på 
sammansättning saknas.

som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. Livsmedel avsedda 
att intas i samband med mycket krävande 
muskelarbete, särskilt för idrottande, bör 
därför regleras i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/46/EC av den 
10 juni 2002 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
kosttillskott1 för att den inre marknaden 
ska fungera bättre och för att en högre 
konsumentskyddsnivå ska tillhandahållas.    
Det är nödvändigt att stödja innovationer 
samtidigt som en hög 
konsumentskyddsnivå bevaras. När det 
gäller särskilda bestämmelser om 
livsmedel för personer med störd 
kolhydratomsättning (diabetes) konstateras 
i en rapport från kommissionen att den 
vetenskapliga grunden för att fastställa 
särskilda krav på sammansättning saknas.

_____________
1 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 29
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. När det gäller 
särskilda bestämmelser om livsmedel för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes) konstateras i en rapport från 
kommissionen att den vetenskapliga 
grunden för att fastställa särskilda krav på 
sammansättning saknas.

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de två 
följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. För att den inre 
marknaden ska fungera bättre och 
konsumentskyddet stärkas samtidigt som 
innovationen stimuleras, bör ”livsmedel 
för idrottsutövare” i fortsättningen
regleras av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
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näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel samt uppfylla kraven i den. 
När det gäller särskilda bestämmelser om 
livsmedel för personer med störd 
kolhydratomsättning (diabetes) konstateras 
i en rapport från kommissionen att den 
vetenskapliga grunden för att fastställa 
särskilda krav på sammansättning saknas.

_____________
1 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Ändringsförslag 30
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Begreppet ”livsmedel för särskilda 
näringsändamål” bör därför avskaffas och
direktiv 2009/39/EG ersättas med den här 
rättsakten. För att förenkla tillämpningen 
av den här rättsakten och för att garantera 
en enhetlig tillämpning i alla 
medlemsstater bör den ha formen av en 
förordning.

(13) Därför bör begreppet ”livsmedel för 
särskilda näringsändamål” behållas men 
begränsas strikt till produkter som 
bevisligen har en unik förmåga att 
uppfylla de särskilda näringsbehoven hos 
utsatta befolkningsgrupper och som 
annars inte skulle kunna placeras på 
marknaden enligt unionens nuvarande 
lagstiftning; harmoniseringen tryggar den 
fria rörligheten för sådana livsmedel på 
ett tillfredsställande sätt. Direktiv 
2009/39/EG ersättas med den här 
rättsakten. För att förenkla tillämpningen 
av den här rättsakten och för att garantera 
en enhetlig tillämpning i alla 
medlemsstater bör den ha formen av en 
förordning.

Or. en

Motivering

Vissa avgörande garantier i det nuvarande ramdirektivet om livsmedel för särskilda 
näringsändamål (2009/39/EG) och relevanta vertikala direktiv har avskaffats till förfång för 
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utsatta konsumenter som behöver livsmedel vilka är sammansatta för särskilda 
näringsändamål och kan hjälpa dem med kosthållningen i samband med särskilda tillstånd.      

Ändringsförslag 31
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn samt livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, med 
beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG.

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat, 
mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, livsmedel avsedda 
för viktminskning och viktkontroll, 
livsmedel avsedda att intas i samband med 
mycket krävande muskelarbete samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans.  Erfarenheten har visat 
att bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv1999/21/EG, kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 och 
kommissionens direktiv 1996/8/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
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spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn, mjölkbaserade 
drycker avsedda för småbarn, livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, 
livsmedel avsedda för viktminskning och 
viktkontroll, livsmedel avsedda att intas i 
samband med mycket krävande 
muskelarbete samt livsmedel för personer 
med glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG, 
kommissionens direktiv 1996/8/EG och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. Dessutom bör begreppet 
”livsmedel för särskilda näringsändamål” 
behållas och begränsas strikt till 
produkter som bevisligen har en unik 
förmåga att uppfylla de särskilda 
näringsbehoven hos utsatta 
befolkningsgrupper och som annars inte 
skulle kunna placeras på marknaden 
enligt unionens nuvarande lagstiftning.

Or. en

Motivering

Genom att man begränsar räckvidden riskerar kommissionens förslag att försvaga dessa 
konsumentgruppers hälsa och säkerhet samt begränsa möjligheterna för framtida 
innovationer baserade på vetenskapliga rön. Därför måste begreppet livsmedel för särskilda 
näringsändamål återinföras. Detta motsvarar den nuvarande kodexstandarden för livsmedel 
för särskilda näringsändamål (146–1985).

Ändringsförslag 32
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
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att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn samt livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, med 
beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG.

att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål och livsmedel för personer med 
glutenintolerans. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv1999/21/EG och kommissionens
förordning (EG) nr 41/2009 på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009. Dessutom 
bör begreppet ”livsmedel för särskilda 
näringsändamål” behållas och begränsas 
strikt till produkter som bevisligen har en 
unik förmåga att uppfylla de särskilda 
näringsbehoven hos utsatta 
befolkningsgrupper och som annars inte 
skulle kunna placeras på marknaden 
enligt unionens nuvarande lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn samt livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, med 
beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG.

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål och livsmedel för personer med 
glutenintolerans. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv1999/21/EG och kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009.
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Or. en

Motivering

Livsmedel för personer med celiaki ingår i den nyligen reviderade kodexstandarden 118-1979 
rev 2008. Glutenfria livsmedel måste beaktas, eftersom de utgör den enda behandlingsformen 
för personer med glutenintolerans.

Ändringsförslag 34
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn samt livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, med 

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för medicinska ändamål samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG och kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
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beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG.

för spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för medicinska ändamål samt 
livsmedel avsedda för att användas i 
energibegränsande dieter för 
viktminskning. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG och kommissionens 
direktiv 98/6/EG på ett tillfredsställande 
sätt säkerställer den fria rörligheten för 
sådana livsmedel samtidigt som de 
garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
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tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn samt livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, med 
beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG.

bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och 
livsmedel avsedda för att användas i 
energibegränsande dieter för 
viktminskning, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens direktiv 98/6/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 
näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål. Erfarenheten har visat att 
bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
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som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn samt livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, med 
beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG.

som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och konsumenternas 
intressen. Den här förordningen bör därför 
inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn samt livsmedel 
för speciella medicinska ändamål, med 
beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG. Mot denna bakgrund 
bör alla ämnen som kan vara skadliga för 
de berörda befolkningsgrupperna 
uteslutas ur sammanställningen av 
livsmedelskategorier som omfattas av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG överföras till den här 
förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål bör dock regelbundet vid behov 
anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG, kommissionens 
direktiv 1996/8/EG och kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 överföras till 
den här förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, livsmedel avsedda 
för viktminskning och viktkontroll, 
livsmedel avsedda att intas i samband med 
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mycket krävande muskelarbete samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans bör dock regelbundet vid 
behov anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG överföras till den här 
förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål bör dock regelbundet vid behov 
anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG och kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 överföras till 
den här förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans bör dock regelbundet vid 
behov anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 39
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG överföras till den här 
förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål bör dock regelbundet vid behov 
anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG och kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 överföras till 
den här förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans bör dock regelbundet vid 
behov anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 40
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG överföras till den här 
förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål bör dock regelbundet vid behov 
anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG och kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 överföras till 
den här förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans bör dock regelbundet vid 
behov anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.
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Or. fr

Ändringsförslag 41
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG överföras till den här 
förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål bör dock regelbundet vid behov 
anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG och kommissionens 
direktiv 96/8/EG överföras till den här 
förordningen. Definitionerna av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel avsedda för att 
användas i energibegränsande dieter för 
viktminskning bör dock regelbundet vid 
behov anpassas till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Iliana Ivanova

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG överföras till den här 
förordningen. Definitionerna av 

(16) För att garantera rättssäkerheten bör 
definitionerna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och kommissionens 
direktiv 1999/21/EG överföras till den här 
förordningen.
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modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål bör dock 
regelbundet vid behov anpassas till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och till relevant utveckling på 
internationell nivå.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 12 i förslaget till yttrande från Iliana Ivanova.

Ändringsförslag 43
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och
kommissionens direktiv 1999/21/EG. 
Kommissionen bör delegeras en 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen för att anpassa de 
definitioner av modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål som fastställs i den här 
förordningen till den tekniska och 

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat, 
mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, livsmedel avsedda 
för viktminskning och viktkontroll, 
livsmedel avsedda att intas i samband med 
mycket krävande muskelarbete samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG, 
kommissionens direktiv 1996/8/EG och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. En befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
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vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå, för att 
fastställa de särskilda kraven på 
sammansättning och uppgifter för de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen, inklusive märkningskrav 
som komplement till eller undantag från 
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, 
samt för att godkänna näringspåståenden 
och hälsopåståenden. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör 
när den utarbetar och upprättar delegerade 
akter se till att relevanta dokument 
samtidigt, i tid och på lämpligt sätt 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

delegeras till kommissionen, i syfte att 
anpassa de definitioner av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, mjölkbaserade drycker avsedda 
för småbarn, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, livsmedel avsedda 
för viktminskning och viktkontroll, 
livsmedel avsedda att intas i samband med 
mycket krävande muskelarbete samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans som fastställs i den här 
förordningen till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå, och i 
syfte att fastställa de särskilda kraven på 
sammansättning och uppgifter, liksom 
processen för saluföring av livsmedel som 
är ett resultat av vetenskapliga och 
tekniska innovationer, för de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen, inklusive märkningskrav 
som komplement till eller undantag från 
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, 
samt i syfte att godkänna 
näringspåståenden och hälsopåståenden. 
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå, under sitt förberedande arbete. 
Kommissionen bör när den utarbetar och 
upprättar delegerade akter se till att 
relevanta dokument samtidigt, i tid och på 
lämpligt sätt överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den här förordningen bör innehålla (19) Den här förordningen bör innehålla 
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kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och
kommissionens direktiv 1999/21/EG. 
Kommissionen bör delegeras en 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen för att anpassa de 
definitioner av modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål som fastställs i den här 
förordningen till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå, för att 
fastställa de särskilda kraven på 
sammansättning och uppgifter för de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen, inklusive märkningskrav 
som komplement till eller undantag från 
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, 
samt för att godkänna näringspåståenden 
och hälsopåståenden. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör 
när den utarbetar och upprättar delegerade 
akter se till att relevanta dokument 
samtidigt, i tid och på lämpligt sätt 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens förordning 
(EG) nr 41/2009. En befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen, i syfte att 
anpassa de definitioner av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans som 
fastställs i den här förordningen till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och till relevant utveckling på 
internationell nivå, och i syfte att fastställa 
de särskilda kraven på sammansättning och 
uppgifter för de livsmedelskategorier som 
omfattas av den här förordningen, 
inklusive märkningskrav som komplement 
till eller undantag från bestämmelserna i 
direktiv 2000/13/EG, samt i syfte att 
godkänna näringspåståenden och 
hälsopåståenden. Det är av särskild vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå, under sitt förberedande 
arbete. Kommissionen bör när den 
utarbetar och upprättar delegerade akter se 
till att relevanta dokument samtidigt, i tid 
och på lämpligt sätt överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 45
Gianni Pittella
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och
kommissionens direktiv 1999/21/EG. 
Kommissionen bör delegeras en 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen för att anpassa de 
definitioner av modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål som fastställs i den här 
förordningen till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå, för att 
fastställa de särskilda kraven på 
sammansättning och uppgifter för de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen, inklusive märkningskrav 
som komplement till eller undantag från 
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, 
samt för att godkänna näringspåståenden 
och hälsopåståenden. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör 
när den utarbetar och upprättar delegerade 
akter se till att relevanta dokument 
samtidigt, i tid och på lämpligt sätt 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens förordning 
(EG) nr 41/2009. En befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen, i syfte att 
anpassa de definitioner av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans som 
fastställs i den här förordningen till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och till relevant utveckling på 
internationell nivå, och i syfte att fastställa 
de särskilda kraven på sammansättning och 
uppgifter, liksom processen för saluföring 
av livsmedel som är ett resultat av 
vetenskapliga och tekniska innovationer, 
för de livsmedelskategorier som omfattas 
av den här förordningen, inklusive 
märkningskrav som komplement till eller 
undantag från bestämmelserna i direktiv 
2000/13/EG, samt i syfte att godkänna 
näringspåståenden och hälsopåståenden. 
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå, under sitt förberedande arbete. 
Kommissionen bör när den utarbetar och 
upprättar delegerade akter se till att 
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relevanta dokument samtidigt, i tid och på 
lämpligt sätt överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och
kommissionens direktiv 1999/21/EG. 
Kommissionen bör delegeras en 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen för att anpassa de 
definitioner av modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål som fastställs i den här 
förordningen till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå, för att 
fastställa de särskilda kraven på 
sammansättning och uppgifter för de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen, inklusive märkningskrav 
som komplement till eller undantag från 
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, 
samt för att godkänna näringspåståenden 

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. En befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
delegeras till kommissionen, i syfte att 
anpassa de definitioner av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans som 
fastställs i den här förordningen till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och till relevant utveckling på 
internationell nivå, och i syfte att fastställa 
de särskilda kraven på sammansättning och 
uppgifter för de livsmedelskategorier som 
omfattas av den här förordningen, 
inklusive märkningskrav som komplement 
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och hälsopåståenden. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör 
när den utarbetar och upprättar delegerade 
akter se till att relevanta dokument 
samtidigt, i tid och på lämpligt sätt 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

till eller undantag från bestämmelserna i 
direktiv 2000/13/EG, samt i syfte att 
godkänna näringspåståenden och 
hälsopåståenden. Det är av särskild vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå, under sitt förberedande 
arbete. Kommissionen bör när den 
utarbetar och upprättar delegerade akter se 
till att relevanta dokument samtidigt, i tid 
och på lämpligt sätt överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och
kommissionens direktiv 1999/21/EG. 
Kommissionen bör delegeras en 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen för att anpassa de 
definitioner av modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål som fastställs i den här 
förordningen till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå, för att 

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG,
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens direktiv 96/8/EG. En 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen, i syfte att anpassa de 
definitioner av modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel som är avsedda för att användas 
i energibegränsande dieter för 
viktminskning samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål som fastställs i den 
här förordningen till den tekniska och 
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fastställa de särskilda kraven på 
sammansättning och uppgifter för de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen, inklusive märkningskrav 
som komplement till eller undantag från 
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, 
samt för att godkänna näringspåståenden 
och hälsopåståenden. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör 
när den utarbetar och upprättar delegerade 
akter se till att relevanta dokument 
samtidigt, i tid och på lämpligt sätt 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet.

vetenskapliga utvecklingen och till relevant 
utveckling på internationell nivå, och i 
syfte att fastställa de särskilda kraven på 
sammansättning och uppgifter för de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen, inklusive märkningskrav 
som komplement till eller undantag från 
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG, 
samt i syfte att godkänna 
näringspåståenden och hälsopåståenden. 
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå, under sitt förberedande arbete. 
Kommissionen bör när den utarbetar och 
upprättar delegerade akter se till att 
relevanta dokument samtidigt, i tid och på 
lämpligt sätt överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Livsmedel som kontrolleras enligt 
denna förordning är livsmedel för 
särskilda näringsändamål; dessa kan 
särskiljas från livsmedel för normal 
konsumtion, och de omfattas av särskilda 
krav på sammansättning och 
bestämmelser om vilken slags ytterligare 
information som måste ingå i märkningen 
jämfört med vad som gäller för livsmedel 
för normal konsumtion. Därför är det 
lämpligt att i förekommande fall stadga 
om undantag till de obligatoriska 
märkningskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2001 av den 
25 oktober 2011 om 
livsmedelsinformation till 
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konsumenterna1. 
__________
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Motivering

Eftersom livsmedel för särskilda näringsändamål är annorlunda än livsmedel för normal 
konsumtion bör det i förekommande fall stadgas om undantag till den reviderade 
förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna.

Ändringsförslag 49
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Livsmedel som kontrolleras enligt 
denna förordning är livsmedel för 
särskilda näringsändamål; dessa kan 
särskiljas från livsmedel för normal 
konsumtion, och de omfattas av särskilda 
krav på sammansättning och 
bestämmelser om vilken slags ytterligare 
information som måste ingå i märkningen 
jämfört med vad som gäller för livsmedel 
för normal konsumtion. Därför är det 
lämpligt att i förekommande fall stadga 
om undantag till de obligatoriska 
märkningskrav som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2001 av den 
25 oktober 2011 om 
livsmedelsinformation till 
konsumenterna1. 
___________
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en
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Motivering

Eftersom livsmedel för särskilda näringsändamål är annorlunda än livsmedel för normal 
konsumtion bör det i förekommande fall stadgas om undantag till den reviderade 
förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna.

Ändringsförslag 50
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Med beaktande av relevant teknisk 
och vetenskaplig utveckling bör 
kommissionen ges befogenhet att 
uppdatera de delegerade akter som 
antagits i enlighet med denna förordning. 
Detta bör främja innovation i sektorn för 
livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål utan att det sker på 
produktsäkerhetens bekostnad. 

Or. en

Motivering

Vissa av de livsmedel som saluförs är avsedda för en viss verksamhet, för ett klart ändamål 
och är innovativa, utan att man dock tar hänsyn till säkerhetsaspekterna för slutkonsumenten. 
Skuggföredraganden instämmer därför i att industrin bör stödjas, men konstaterar att detta 
inte kan leda till ett fullständigt öppnande av marknaden och undergräva principen om 
livsmedelssäkerhet för slutanvändarna, särskilt när det gäller livsmedel som ingår i den 
föreslagna förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 51
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är lämpligt att upprätta och (20) Det är lämpligt att upprätta och 
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uppdatera en unionsförteckning över 
vitaminer, mineralämnen, aminosyror och 
andra ämnen som får tillsättas 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, med beaktande av 
vissa kriterier som fastställs i den här 
förordningen. Eftersom antagandet av 
förteckningen förutsätter att de kriterier 
som fastställs i den här förordningen 
tillämpas bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

uppdatera en unionsförteckning över 
ämnen som för särskilda näringsändamål 
får tillsättas modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, livsmedel avsedda för 
viktminskning och viktkontroll, livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans, med 
beaktande av förordning 
(EG) nr 953/2009, kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG och med beaktande 
av vissa kriterier som fastställs i den här 
förordningen.  Eftersom antagandet av 
förteckningen förutsätter att de kriterier 
som fastställs i den här förordningen 
tillämpas bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 953/2009, direktiv 2006/141/EG och direktiv 2006/125/EG reglerar 
ämnen som får tillsättas för särskilda näringsändamål. Att hålla fast vid denna terminologi 
förhindrar missförstånd om räckvidden för och syftet med unionens förteckning över ämnen. 
Den förenklade och konsoliderade förteckningen över ämnen som får tillsättas för särskilda 
näringsändamål måste ta hänsyn till de ämnen som för närvarande är tillåtna enligt de 
gällande bestämmelserna. 
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Ändringsförslag 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är lämpligt att upprätta och 
uppdatera en unionsförteckning över 
vitaminer, mineralämnen, aminosyror och 
andra ämnen som får tillsättas 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, med beaktande av 
vissa kriterier som fastställs i den här 
förordningen. Eftersom antagandet av 
förteckningen förutsätter att de kriterier 
som fastställs i den här förordningen 
tillämpas bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

(20) Det är lämpligt att upprätta och 
uppdatera en unionsförteckning över 
ämnen som för särskilda näringsändamål 
får tillsättas modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
förordning (EG) nr 953/2009, 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och 
med beaktande av vissa kriterier som 
fastställs i den här förordningen. Eftersom 
antagandet av förteckningen förutsätter att 
de kriterier som fastställs i den här 
förordningen tillämpas bör kommissionen 
ges genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 953/2009, direktiv 2006/141/EG och direktiv 2006/125/EG reglerar 
ämnen som får tillsättas för särskilda näringsändamål. Att hålla fast vid denna terminologi 
förhindrar missförstånd om räckvidden för och syftet med unionens förteckning över ämnen. 
Den förenklade och konsoliderade förteckningen över ämnen som får tillsättas för särskilda 
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näringsändamål måste ta hänsyn till de ämnen som för närvarande är tillåtna enligt de 
gällande bestämmelserna. 

Ändringsförslag 53
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är lämpligt att upprätta och 
uppdatera en unionsförteckning över 
vitaminer, mineralämnen, aminosyror och 
andra ämnen som får tillsättas 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, med beaktande av 
vissa kriterier som fastställs i den här 
förordningen. Eftersom antagandet av 
förteckningen förutsätter att de kriterier 
som fastställs i den här förordningen 
tillämpas bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

(20) Det är lämpligt att upprätta och 
uppdatera en unionsförteckning över 
ämnen som för särskilda näringsändamål 
får tillsättas modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat,
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål samt livsmedel för personer med 
glutenintolerans, med beaktande av 
förordning (EG) nr 953/2009, 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och 
med beaktande av vissa kriterier som 
fastställs i den här förordningen. Eftersom 
antagandet av förteckningen förutsätter att 
de kriterier som fastställs i den här 
förordningen tillämpas bör kommissionen 
ges genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är lämpligt att upprätta och 
uppdatera en unionsförteckning över 
vitaminer, mineralämnen, aminosyror och 
andra ämnen som får tillsättas 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, med beaktande av 
vissa kriterier som fastställs i den här 
förordningen. Eftersom antagandet av 
förteckningen förutsätter att de kriterier 
som fastställs i den här förordningen 
tillämpas bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

(20) Det är lämpligt att upprätta och 
uppdatera en unionsförteckning över 
ämnen, särskilt vitaminer, mineralämnen 
och aminosyror, som för särskilda 
näringsändamål får tillsättas 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans, med 
beaktande av förordning (EG) 
nr 953/2009, direktiv 2006/141/EG och 
direktiv 2006/125/EG, och med beaktande 
av vissa kriterier som fastställs i den här 
förordningen.  Eftersom antagandet av 
förteckningen förutsätter att de kriterier 
som fastställs i den här förordningen 
tillämpas bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
för uppdatering av unionsförteckningen när 
så krävs av tvingande, brådskande skäl.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Matteo Salvini
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Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Enligt rådets direktiv 92/52/EEG 
måste modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring som exporteras eller 
återexporteras från Europeiska unionen
uppfylla kraven i unionslagstiftningen om 
inte annat krävs av importlandet. Denna 
princip har redan fastställts för livsmedel 
i förordning (EG) nr 178/2002. För ökad 
förenkling och rättslig trygghet bör 
direktiv 92/52/EEG därför upphävas.

(24) I samband med export av 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring måste produkterna 
uppfylla kraven i direktiv 2006/141/EG, de 
internationella standarderna i Codex 
Alimentarius eller de bestämmelser som 
gäller i importlandet. 

Or. en

Motivering

I förordning nr 178/2002 om allmänna principer för livsmedelslagstiftning fastställs inga 
klara regler för export till tredjeländer. Det hänvisas inte heller till Codex Alimentarius i 
förordningen. EU exporterar en hel del barnmat till tredjeländer. Om livsmedel avsedda för 
särskilda näringsändamål skulle omfattas av de allmänna principerna för 
livsmedelslagstiftning när det gäller export till tredjeländer kommer det sannolikt att uppstå 
tolkningsproblem.

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för livsmedel
för normal konsumtion i enlighet med 
bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 om 
sammansättning och märkning av 
livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans. Sådana påståenden 
skulle kunna tolkas som 

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål för personer med 
glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. Vidare får påståendet 
”glutenfri” användas för livsmedel för 
normal konsumtion och andra livsmedel 
som är avsedda för särskilda 
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näringspåståenden i enlighet med 
förordning (EG) nr 1924/2006. För ökad 
förenkling bör sådana påståenden enbart 
regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 
och uppfylla kraven i den förordningen. 
Det är nödvändigt att de tekniska 
anpassningarna enligt förordning (EG) 
nr 1924/2006 för att införliva 
näringspåståendena ”glutenfri” och 
”mycket låg glutenhalt” med tillhörande 
användningsvillkor i enlighet med 
förordning (EG) nr 41/2009 slutförs 
innan den här förordningen börjar 
tillämpas.

näringsändamål och lämpliga för 
personer med glutenintolerans, i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 4 i 
förordning (EG) nr 41/2009, som inte 
tillåter påståendet ”mycket låg 
glutenhalt” för dessa livsmedel. Livsmedel 
som är avsedda för särskilda 
näringsändamål och för personer med 
glutenintolerans bör bibehållas i denna 
förordning, eftersom det är avgörande för 
behandlingen av denna sjukdom att man 
tillhandahåller säkra livsmedel som är 
avsedda för personer med 
glutenintolerans och informerar personer 
med celiaki om glutenfrihet. Detta är 
förenligt med den internationella 
standarden för livsmedel som är avsedda 
för att uppfylla de särskilda 
näringsbehoven hos personer med 
glutenintolerans (Codex Stan 118–1979, 
reviderad 2008). Kraven för användning 
av påståendet ”glutenfri” för livsmedel för 
normal konsumtion bör bibehållas i 
förordning (EG) nr 41/2009.

Or. en

Motivering

”Glutenfri” är inte ett näringspåstående och bör inte behandlas som ett sådant. Glutenfria 
livsmedel är den enda formen av behandling för personer med celiaki.

Ändringsförslag 57
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för livsmedel
för normal konsumtion i enlighet med 
bestämmelserna i kommissionens 

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål för personer med 
glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
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förordning (EG) nr 41/2009 om 
sammansättning och märkning av 
livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans. Sådana påståenden 
skulle kunna tolkas som 
näringspåståenden i enlighet med 
förordning (EG) nr 1924/2006. För ökad 
förenkling bör sådana påståenden enbart 
regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 
och uppfylla kraven i den förordningen. 
Det är nödvändigt att de tekniska 
anpassningarna enligt förordning (EG) 
nr 1924/2006 för att införliva 
näringspåståendena ”glutenfri” och 
”mycket låg glutenhalt” med tillhörande 
användningsvillkor i enlighet med 
förordning (EG) nr 41/2009 slutförs 
innan den här förordningen börjar 
tillämpas.

kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. Vidare får påståendet 
”glutenfri” användas för livsmedel för 
normal konsumtion och livsmedel som är 
lämpliga för personer med 
glutenintolerans, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 4 i förordning 
(EG) nr 41/2009, som inte tillåter 
påståendet ”mycket låg glutenhalt” för 
dessa livsmedel. Livsmedel som är 
avsedda för särskilda näringsändamål för 
personer med glutenintolerans bör 
bibehållas i denna förordning, eftersom 
det är avgörande för behandlingen av 
denna sjukdom att man tillhandahåller 
säkra livsmedel som är avsedda för 
personer med glutenintolerans och 
informerar personer med celiaki om 
glutenfrihet. Detta är förenligt med den 
internationella standarden för 
dietlivsmedel eller dietetisk kost för 
personer med glutenintolerans (Codex 
Stan 118–1979, reviderad 2008). Vidare 
bör kraven för användning av påståendet 
”glutenfri” för livsmedel för normal 
konsumtion bibehållas i förordning (EG) 
nr 41/2009.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för livsmedel
för normal konsumtion i enlighet med 
bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 om 
sammansättning och märkning av 

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för personer 
med glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. Vidare får påståendet 
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livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans. Sådana påståenden 
skulle kunna tolkas som 
näringspåståenden i enlighet med 
förordning (EG) nr 1924/2006. För ökad 
förenkling bör sådana påståenden enbart 
regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 
och uppfylla kraven i den förordningen. 
Det är nödvändigt att de tekniska 
anpassningarna enligt förordning (EG) 
nr 1924/2006 för att införliva 
näringspåståendena ”glutenfri” och 
”mycket låg glutenhalt” med tillhörande 
användningsvillkor i enlighet med 
förordning (EG) nr 41/2009 slutförs 
innan den här förordningen börjar 
tillämpas.

”glutenfri” användas för livsmedel för 
normal konsumtion och andra livsmedel 
som är avsedda för särskilda 
näringsändamål och lämpliga för 
personer med glutenintolerans i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 4 i 
förordning (EG) nr 41/2009, som inte 
tillåter påståendet ”mycket låg 
glutenhalt” för dessa livsmedel. Livsmedel 
som är avsedda för särskilda 
näringsändamål och för personer med 
glutenintolerans bör bibehållas i denna 
förordning, eftersom det är avgörande för 
behandlingen av denna sjukdom att man 
tillhandahåller säkra livsmedel som är 
avsedda för personer med 
glutenintolerans och informerar personer 
med celiaki om glutenfrihet. Detta är 
förenligt med den internationella 
standarden för livsmedel som är avsedda 
för att uppfylla de särskilda 
näringsbehoven hos personer med 
glutenintolerans (Codex Stan 118–1979, 
reviderad 2008).

Or. en

Ändringsförslag 59
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för livsmedel
för normal konsumtion i enlighet med 
bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 om 
sammansättning och märkning av 
livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans. Sådana påståenden 
skulle kunna tolkas som 

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för personer 
med glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. Vidare får påståendet 
”glutenfri” användas för livsmedel för 
normal konsumtion och andra livsmedel 
som är avsedda för särskilda 
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näringspåståenden i enlighet med 
förordning (EG) nr 1924/2006. För ökad 
förenkling bör sådana påståenden enbart 
regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 
och uppfylla kraven i den förordningen. 
Det är nödvändigt att de tekniska 
anpassningarna enligt förordning (EG) 
nr 1924/2006 för att införliva 
näringspåståendena ”glutenfri” och 
”mycket låg glutenhalt” med tillhörande 
användningsvillkor i enlighet med 
förordning (EG) nr 41/2009 slutförs 
innan den här förordningen börjar 
tillämpas.

näringsändamål och lämpliga för 
personer med glutenintolerans i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 4 i 
förordning (EG) nr 41/2009, som inte 
tillåter påståendet ”mycket låg 
glutenhalt” för dessa livsmedel. Livsmedel 
som är avsedda för särskilda 
näringsändamål och för personer med 
glutenintolerans bör bibehållas i denna 
förordning, eftersom det är avgörande för 
behandlingen av denna sjukdom att man 
tillhandahåller säkra livsmedel som är 
avsedda för personer med 
glutenintolerans och informerar personer 
med celiaki om glutenfrihet. Detta är 
förenligt med den internationella 
standarden för livsmedel som är avsedda 
för att uppfylla de särskilda 
näringsbehoven hos personer med 
glutenintolerans (Codex Stan 118–1979, 
reviderad 2008).

Or. en

Motivering

Celiaki är en sjukdom för vilken den enda behandlingsformen innebär att man följer en 
livslång diet som helt och hållet utesluter gluten. ”Glutenfri” är inte ett näringspåstående 
eftersom det inte gynnar befolkningen generellt, utan endast personer med celiaki. Att 
kategorisera ”glutenfri” som ett näringspåstående skulle vara vilseledande för 
konsumenterna generellt, eftersom gluten är ett normalt protein som förekommer i vete och 
andra spannmål som utgör en viktig del av en balanserad kost.

Ändringsförslag 60
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för livsmedel 
för normal konsumtion i enlighet med 

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för livsmedel 
för normal konsumtion i enlighet med 
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bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 om 
sammansättning och märkning av 
livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans. Sådana påståenden 
skulle kunna tolkas som 
näringspåståenden i enlighet med 
förordning (EG) nr 1924/2006. För ökad 
förenkling bör sådana påståenden enbart 
regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 
och uppfylla kraven i den förordningen. 
Det är nödvändigt att de tekniska 
anpassningarna enligt förordning (EG) 
nr 1924/2006 för att införliva 
näringspåståendena ”glutenfri” och 
”mycket låg glutenhalt” med tillhörande 
användningsvillkor i enlighet med 
förordning (EG) nr 41/2009 slutförs 
innan den här förordningen börjar 
tillämpas.

bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 om 
sammansättning och märkning av 
livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans. Glutenfria livsmedel 
är den enda näringskällan för personer 
som lider av celiaki. Livsmedlens 
sammansättning är avgörande när det 
gäller att behandla vissa tillstånd. Därför 
bör glutenfria livsmedel ingå i 
tillämpningsområdet för den här 
förordningen.

Or. de

Motivering

Celiaki är en autoimmun sjukdom som kan behandlas endast genom att man strikt undviker 
livsmedel som innehåller gluten. Om patienten inte följder den stränga dieten hotas han eller 
hon av svåra följdsjukdomar, t.ex. tarmcancer. Som kommissionen konstaterar i skäl 15 är det 
ytterst viktigt att upprätthålla den näringsmässiga lämpligheten för vissa befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 61
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) ”Måltidsersättning för viktkontroll” 
och ”komplett kostersättning för 
viktkontroll” betraktas som livsmedel för 
särskilda näringsändamål och regleras av 
särskilda bestämmelser som antagits i 
enlighet med direktiv 96/8/EG. Allt fler 
livsmedel med liknande påståenden som 
är avsedda för befolkningen i allmänhet 

utgår
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har emellertid dykt upp på marknaden 
och som presenteras som hälsopåståenden 
för viktkontroll. För att undvika eventuell 
sammanblandning mellan livsmedel som 
saluförs för viktkontroll och för ökad 
rättslig trygghet och enhetlighet i 
unionslagstiftningen bör sådana 
påståenden enbart regleras av förordning 
(EG) nr 1924/2006 och uppfylla kraven i 
den förordningen. Det är nödvändigt att 
de tekniska anpassningarna enligt 
förordning (EG) nr 1924/2006 för att 
införliva hälsopåståenden som hänför sig 
till kontroll av kroppsvikten för livsmedel 
som presenteras som ”komplett 
kostersättning för viktkontroll” och 
”måltidsersättning för viktkontroll” med 
tillhörande användningsvillkor i enlighet 
med direktiv 96/8/EG slutförs innan den 
här förordningen börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

Livsmedel med mycket lågt energiinnehåll är dietlivsmedel som yrkesfolk inom hälsovården 
rekommenderar i särskilda fall för att en person ska gå ner i vikt före operationer eller i vissa 
andra situationer. Kosten med mycket lågt energiinnehåll begränsas till 800 kcal/dygn, vilket 
förutsätter medverkan av någon med behörig hälsovårdskompetens. Om livsmedel med 
mycket lågt energiinnehåll inte omfattas av en särskild lagstiftning bör de kategoriseras som 
livsmedel för speciella medicinska ändamål. 

Ändringsförslag 62
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) ”Måltidsersättning för viktkontroll” 
och ”komplett kostersättning för 
viktkontroll” betraktas som livsmedel för 
särskilda näringsändamål och regleras av 
särskilda bestämmelser som antagits i 
enlighet med direktiv 96/8/EG. Allt fler 

(27) ”Måltidsersättning för viktkontroll” 
och ”komplett kostersättning för 
viktkontroll” betraktas som livsmedel för 
särskilda näringsändamål och regleras av 
särskilda bestämmelser som antagits i 
enlighet med direktiv 96/8/EG. Allt fler 
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livsmedel med liknande påståenden som är 
avsedda för befolkningen i allmänhet har 
emellertid dykt upp på marknaden och som 
presenteras som hälsopåståenden för 
viktkontroll. För att undvika eventuell 
sammanblandning mellan livsmedel som 
saluförs för viktkontroll och för ökad 
rättslig trygghet och enhetlighet i 
unionslagstiftningen bör sådana 
påståenden enbart regleras av förordning 
(EG) nr 1924/2006 och uppfylla kraven i 
den förordningen. Det är nödvändigt att 
de tekniska anpassningarna enligt 
förordning (EG) nr 1924/2006 för att 
införliva hälsopåståenden som hänför sig 
till kontroll av kroppsvikten för livsmedel 
som presenteras som ”komplett 
kostersättning för viktkontroll” och 
”måltidsersättning för viktkontroll” med 
tillhörande användningsvillkor i enlighet 
med direktiv 96/8/EG slutförs innan den 
här förordningen börjar tillämpas.

livsmedel med liknande påståenden som är 
avsedda för befolkningen i allmänhet har 
emellertid dykt upp på marknaden och som 
presenteras som hälsopåståenden för 
viktkontroll. För att undvika eventuell 
sammanblandning mellan livsmedel som 
saluförs för viktkontroll bör livsmedel som 
är avsedda för att användas i 
energibegränsande dieter för 
viktminskning fortsättningsvis omfattas av 
denna förordning. Dietlivsmedel med 
mycket lågt energiinnehåll (under 
800 kcal per dygn) innebär risker för 
människans hälsa, och användningen av 
dem kräver kontroller. Därför bör dessa 
livsmedel regleras i direktiv 1999/21/EG. 

Or. fr

Ändringsförslag 63
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Det finns för närvarande inga 
specifika EU-regler som harmoniserar 
sammansättningen, märkningen och 
användningen av ”mjölk avsedd för 
småbarn”, dvs. mjölk som saluförs som 
särskilt lämplig för barn mellan ett och tre 
år. En del sådan mjölk, men inte all, 
anmäls för närvarande av 
marknadsaktörer som ”livsmedel för 
särskilda näringsändamål” enligt 
direktiv 2009/39/EG. Dessutom saluförs 
flera sådana mjölkprodukter som 
”tillväxtmjölk” utan att det finns 
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vederhäftiga vetenskapliga belägg för att 
de har ett större hälso- eller näringsvärde 
än normal mjölk. Denna situation skapar 
hinder för en välfungerande inre 
marknad och leder till ojämna 
konsumentskyddsnivåer i unionen. För att 
råda bot på denna situation bör ”mjölk 
avsedd för småbarn” regleras genom 
förordning (EG) nr 1924/2006 och 
uppfylla kraven i den förordningen. 
Vidare bör kommissionen, efter samråd 
med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram
en rapport om huruvida det är önskvärt 
med särskilda bestämmelser om 
sammansättning och märkning av mjölk 
avsedd för småbarn, och föreslå lämpliga 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 64
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Det finns för närvarande inga 
specifika EU-regler för sammansättning, 
märkning och användning av ”livsmedel 
med mycket lågt energiinnehåll”, som 
motsvarar kompletta kostersättningar på 
under 800 kcal. Med tanke på de 
hälsorisker som livsmedel med mycket 
lågt energiinnehåll innebär bör de vara 
tillgängliga endast för personer under 
medicinsk tillsyn och regleras genom 
direktiv 1999/21/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) De livsmedelskategorier som ingår i 
den här förordningen omfattas av de 
allmänna bestämmelser om märkning 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av 
den 25 oktober 2011 om 
livsmedelsinformation till 
konsumenterna1, utan att det påverkar de 
särskilda krav på märkning och 
presentation av samt reklam för livsmedel 
som anges i denna förordning och som 
ska antas i form av delegerade akter. Det 
är motiverat att förlänga den 
övergångsperiod för märkningsändringar 
som fastställs i förordning (EU) 
nr 1169/2011 för de kategorier av 
livsmedel som ingår i den här 
förordningen, i enlighet med datumen för 
tillämpning av de delegerade akterna.
___________
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Motivering

För att undvika onödiga överlappningar av märkningsändringar bör datumen för 
genomförande av den reviderade förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna 
anpassas till datumen för genomförande av de delegerade akter vilka det stadgas om för 
produkter som omfattas av denna förordning och i vilka man även kommer att slå fast 
ytterligare särskilda märkningskrav.

Ändringsförslag 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) De livsmedelskategorier som ingår i 
den här förordningen omfattas av de 
allmänna bestämmelser om märkning 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av 
den 25 oktober 2011 om 
livsmedelsinformation till 
konsumenterna1, utan att det påverkar de 
särskilda krav på märkning och 
presentation av samt reklam för livsmedel 
som anges i denna förordning och som 
ska antas i form av delegerade akter. Det 
är motiverat att förlänga den 
övergångsperiod för märkningsändringar 
som fastställs i förordning (EU) 
nr 1169/2011 för de kategorier av 
livsmedel som ingår i den här 
förordningen, i enlighet med datumen för 
tillämpning av de delegerade akterna.
___________
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Motivering

För att undvika onödiga överlappningar av märkningsändringar bör datumen för 
genomförande av den reviderade förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna 
anpassas till datumen för genomförande av de delegerade akter vilka det stadgas om för 
produkter som omfattas av denna förordning och i vilka man även kommer att slå fast 
ytterligare särskilda märkningskrav.

Ändringsförslag 67
Iliana Ivanova

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) För att göra det lättare för små och 
medelstora företag att få tillträde till en 



PE478.332v01-00 48/94 AM\885312SV.doc

SV

marknad som inom vissa sektorer, till 
exempel barnmat och livsmedel för 
speciella medicinska ändamål, verkar 
domineras av ett fåtal stora företag bör 
kommissionen i nära samarbete med 
berörda aktörer anta riktlinjer för att bistå 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, att uppfylla kraven i denna 
förordning och därmed främja 
konkurrenskraft och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 68
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs krav på 
sammansättning och uppgifter för följande 
livsmedelskategorier:

1. I denna förordning fastställs krav på 
sammansättning och uppgifter för följande 
kategorier av livsmedel för särskilda 
näringsändamål:

Or. en

Ändringsförslag 69
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs krav på 
sammansättning och uppgifter för följande 
livsmedelskategorier:

1. I denna förordning fastställs krav på 
sammansättning och uppgifter för följande 
kategorier av livsmedel för särskilda 
näringsändamål:

Or. en
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Motivering

Vissa avgörande garantier i det nuvarande ramdirektivet om livsmedel för särskilda 
näringsändamål (2009/39/EG) och relevanta vertikala direktiv har avskaffats till förfång för 
utsatta konsumenter som behöver livsmedel vilka är sammansatta särskilt för att hjälpa dem 
med kosthållningen i samband med specifika tillstånd. Genom att man begränsar räckvidden 
för förordningen riskerar kommissionens förslag att försvaga utsatta konsumentgruppers 
hälsa och säkerhet samt begränsa möjligheterna för framtida innovationer baserade på 
vetenskapliga rön.

Ändringsförslag 70
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs krav på 
sammansättning och uppgifter för följande 
livsmedelskategorier:

1. I denna förordning fastställs krav på 
sammansättning och uppgifter för följande 
kategorier av livsmedel för särskilda 
näringsändamål:

Or. fr

Ändringsförslag 71
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring.

a) Modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring för friska spädbarn.

Or. en

Ändringsförslag 72
Matteo Salvini
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring.

a) Modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring för friska spädbarn.

Or. en

Motivering

När det gäller kategorin modersmjölksersättning och tillskottsnäring krävs det en uttrycklig 
hänvisning till friska spädbarn för att kategorin ska vara förenlig med befintlig lagstiftning 
(direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring) och de vetenskapliga
rön som denna lagstiftning grundar sig på. Detta skulle även förhindra eventuell 
sammanblandning med livsmedel som är avsedda för speciella medicinska ändamål och har 
utformats för spädbarn ”som inte är friska”. 

Ändringsförslag 73
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring.

a) Modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring för friska spädbarn.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Beredda spannmålsbaserade livsmedel 
och barnmat för spädbarn och småbarn.

b) Beredda spannmålsbaserade livsmedel 
och barnmat för friska spädbarn och 
småbarn.
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Or. fr

Ändringsförslag 75
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn.

Or. en

Motivering

Mjölkbaserade drycker avsedda för småbarn, som även kallas barnmjölk eller tillväxtmjölk, 
är specifikt utformade näringsrika produkter som är avsedda som näringstillskott för 
småbarn i åldern 12–36 månader.  

Ändringsförslag 76
Gianni Pittella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel för personer med 
glutenintolerans.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel för personer med 
glutenintolerans.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ta med denna kategori i definitionerna i den nya förordningen för att 
undvika sammanblandning mellan livsmedel som är avsedda för speciella medicinska 
ändamål och näringspåståenden. Näringspåståendet ”glutenfri” kan inte regleras genom 
förordning 1924/2006/EG, som omfattar kommersiella meddelanden till allmänheten, 
eftersom det inte har något särskilt fördelaktigt näringsvärde för de flesta människor.    

Ändringsförslag 78
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel för personer med 
glutenintolerans.

Or. de

Motivering

Celiaki är en autoimmun sjukdom som kan behandlas endast genom att man strikt undviker 
livsmedel som innehåller gluten. Om patienten inte följder den stränga dieten hotas han eller 
hon av svåra följdsjukdomar, t.ex. tarmcancer. Som kommissionen konstaterar i skäl 15 är det 
ytterst viktigt att upprätthålla den näringsmässiga lämpligheten för vissa befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 79
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel för personer med 



AM\885312SV.doc 53/94 PE478.332v01-00

SV

glutenintolerans.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel avsedda för viktminskning 
och viktkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 81
Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel avsedda för att användas i 
energibegränsande dieter för 
viktminskning.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Livsmedel avsedda att intas i samband 
med mycket krävande muskelarbete. 
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Or. en

Ändringsförslag 83
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Livsmedel avsedda att intas i samband 
med mycket krävande muskelarbete.

Or. de

Motivering

Personer som utsätts för intensiv fysisk ansträngning behöver särskilda livsmedel som 
uppfyller de näringsfysiologiska kraven. Hittills har dessa livsmedel reglerats i ramdirektivet 
om livsmedel för särskilda näringsändamål (2009/39/EG). Om dessa livsmedel inte skulle 
ingå i tillämpningsområdet för föreliggande förordning skulle de inte längre kunna saluföras 
i många medlemsstater för att de saknar godkännande.

Ändringsförslag 84
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Livsmedel för personer med 
glutenintolerans.

Or. en

Ändringsförslag 85
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led cc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Andra livsmedel avsedda för spädbarn 
och småbarn. 

Or. de

Motivering

På marknaden finns det många livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, t.ex. te för 
spädbarn och barnmat för prematura barn. För att säkerställa ett konsumentskydd på så hög 
nivå som möjligt bör dessa livsmedel ingå i denna förordning.

Ändringsförslag 86
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I denna förordning fastställs 
bestämmelser för saluföring av andra 
livsmedel som är avsedda för särskilda 
näringsändamål. 

Or. en

Motivering

För att möjliggöra framtida innovationer baserade på konkreta vetenskapliga rön bör det 
inrättas en kategori, ”andra livsmedel som är avsedda för särskilda näringsändamål”, i syfte 
att ta effektiv hänsyn till ny vetenskaplig kunskap och konsumenternas behov. 

Ändringsförslag 87
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) beredda spannmålsbaserade livsmedel, i) beredda spannmålsbaserade livsmedel.
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och

Or. en

Motivering

Mjölk avsedd för småbarn, som även kallas barnmjölk eller tillväxtmjölk, är specifikt 
utformade näringsrika produkter som är avsedda som näringstillskott för småbarn i åldern 
12–36 månader. Internationella standarder bekräftar att spädbarn i åldern 6 till 36 månader 
behöver särskild modersmjölksersättning, något som sedan 1987 har speglats i Codex 
Standard för modersmjölksersättning som är avsedd för spädbarn och småbarn.

Ändringsförslag 88
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) mjölk avsedd för småbarn. utgår

Or. en

Motivering

Att utesluta mjölk som är avsedd för småbarn från definitionen av barnmat kommer att leda 
till att åtgärderna för livsmedelssäkerhet minskar, att den näringsmässiga sammansättningen 
inte är specifik och att det brister i harmoniseringen i EU:s medlemsstater. Till följd av detta 
kommer dessa produkter att regleras som livsmedel i allmänhet och därmed omfattas av de 
näringsmässiga krav och säkerhetskrav som fastställts för vuxna men som inte är lämpliga för 
barn på mellan 12 och 36 månader. En oberoende vetenskaplig utvärdering som görs av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet skulle klargöra de näringsmässiga behoven 
hos denna utsatta konsumentgrupp.

Ändringsförslag 89
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) mjölk avsedd för småbarn. utgår
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Or. en

Motivering

Ingen borde bortse från att s.k. tillväxtmjölk redan saluförs och är avsedd för småbarn. 
Tillväxtmjölkens beskaffenhet uppfyller de krav som ställs på barnmat. Därför instämmer 
skuggföredraganden i att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bör utarbeta en 
rapport enligt föredragandens förslag. Fram till dess bör de här livsmedlen dock 
fortsättningsvis omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 90
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) mjölk avsedd för småbarn. utgår

Or. de

Motivering

Så kallad barnmjölk eller tillväxtmjölk bör, liksom alla livsmedel som är avsedda för 
spädbarn och småbarn, ingå i direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 91
Iliana Ivanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) livsmedel för speciella medicinska 
ändamål: livsmedel som är avsedda för 
kostbehandling av patienter och att 
användas under medicinsk övervakning. 
Livsmedlen ska vara avsedda att användas 
som enda eller kompletterande näringskälla 
för patienter med begränsad, försämrad 
eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, 
metabolisera eller utsöndra vanliga 
livsmedel eller vissa näringsämnen i 

h) livsmedel för speciella medicinska 
ändamål: livsmedel som är avsedda för 
kostbehandling av patienter och att 
användas under medicinsk övervakning. 
Livsmedlen ska vara avsedda att användas 
som enda eller kompletterande näringskälla 
för patienter med begränsad, försämrad 
eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, 
metabolisera eller utsöndra vanliga 
livsmedel eller vissa näringsämnen i 
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sådana, eller som har andra medicinskt 
fastställda näringsbehov och vars 
kostbehandling inte kan uppnås enbart 
genom en anpassning av normalkosten.

sådana, eller som har andra medicinskt 
fastställda näringsbehov och vars 
kostbehandling inte kan uppnås enbart 
genom en anpassning av normalkosten.
Livsmedel för speciella medicinska 
ändamål omfattar också livsmedel med 
mycket lågt energiinnehåll, som 
motsvarar kompletta kostersättningar på 
under 800 kcal.

Or. en

Ändringsförslag 92
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) livsmedel för speciella medicinska 
ändamål: livsmedel som är avsedda för 
kostbehandling av patienter och att 
användas under medicinsk övervakning. 
Livsmedlen ska vara avsedda att användas 
som enda eller kompletterande näringskälla 
för patienter med begränsad, försämrad 
eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, 
metabolisera eller utsöndra vanliga 
livsmedel eller vissa näringsämnen i 
sådana, eller som har andra medicinskt 
fastställda näringsbehov och vars 
kostbehandling inte kan uppnås enbart 
genom en anpassning av normalkosten.

h) livsmedel för speciella medicinska 
ändamål: livsmedel som är avsedda för 
kostbehandling av patienter och att 
användas under medicinsk övervakning. 
Livsmedlen ska vara avsedda att användas 
som enda eller kompletterande näringskälla 
för patienter med begränsad, försämrad 
eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, 
metabolisera eller utsöndra vanliga 
livsmedel eller vissa näringsämnen i 
sådana, eller som har andra medicinskt 
fastställda näringsbehov och vars 
kostbehandling inte kan uppnås enbart 
genom en anpassning av normalkosten.
Livsmedel för speciella medicinska 
ändamål omfattar även 
måltidsersättningar som används i dieter 
med mycket lågt energiinnehåll. 

Or. fr

Ändringsförslag 93
Gianni Pittella
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) livsmedel för personer med 
glutenintolerans: livsmedel för särskilda 
näringsändamål som särskilt framställts, 
beretts och/eller bearbetats för att uppfylla 
de särskilda kostbehoven hos personer 
med glutenintolerans.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) livsmedel för personer med 
glutenintolerans: livsmedel för särskilda 
näringsändamål som särskilt framställts, 
beretts och/eller bearbetats för att uppfylla 
de särskilda kostbehoven hos personer 
med glutenintolerans.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ta med denna kategori i definitionerna i den nya förordningen för att 
undvika sammanblandning mellan livsmedel som är avsedda för speciella medicinska 
ändamål och näringspåståenden. Näringspåståendet ”glutenfri” kan inte regleras genom 
förordning 1924/2006/EG, som omfattar kommersiella meddelanden till allmänheten, 
eftersom det inte har något särskilt fördelaktigt näringsvärde för de flesta människor.    

Ändringsförslag 95
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) livsmedel för personer med 
glutenintolerans: livsmedel för särskilda 
näringsändamål som särskilt framställts, 
beretts och/eller bearbetats för att uppfylla 
de särskilda kostbehoven hos personer 
med glutenintolerans.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) livsmedel för särskilda 
näringsändamål: livsmedel som på grund 
av deras särskilda sammansättning eller 
det särskilda sätt som de är framställda på 
klart kan skiljas från livsmedel för normal 
konsumtion, som vidare är lämpliga för 
deras påstådda näringsändamål och som 
saluförs på ett sätt som framhåller denna 
lämplighet.

Or. en

Motivering

Man måste göra en klar åtskillnad mellan livsmedel för särskilda näringsändamål och 
livsmedel för normal konsumtion i syfte att garantera säkerheten för både konsumenter som 
behöver särskild näring och vanliga konsumenter.  

Ändringsförslag 97
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) livsmedel avsedda att användas i 
energibegränsande dieter för 
viktminskning: livsmedel med en särskild 
sammansättning som, när de används i 
enlighet med tillverkarens anvisningar, 
ersätter hela dagsransonen eller delar av 
den. De kan indelas i tre kategorier:
i) Produkter som presenteras som 
ersättning för hela dagsransonen.
ii) Produkter som presenteras som 
ersättning för en eller flera måltider inom 
ramen för dagsransonen.
iii) Produkter som presenteras som 
ersättning för en del av en måltid.
De omfattar inte produkter eller program 
som är avsedda för att ersätta hela 
dagsransonen vid dieter med mycket lågt 
energiinnehåll (under 800 kcal per dygn), 
vilka ingår i kategorin livsmedel för 
speciella medicinska ändamål.

Or. fr

Motivering

Anknyter till ändringsförslaget till artikel 1.1, dvs. att livsmedel som är avsedda att användas 
i energibegränsande dieter för viktminskning fortsättningsvis bör ingå i tillämpningsområdet 
för detta förslag till förordning. I tillämpningsområdet är det också motiverat att inkludera 
produkter man använder när man upphör med en diet för att stegvis vänja sig vid varierad 
kost utan risk för att gå upp i vikt igen.

Ändringsförslag 98
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) livsmedel avsedda för viktminskning 
och viktkontroll: livsmedel med en 
särskild sammansättning som, när de 
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används i enlighet med tillverkarens 
anvisningar, ersätter hela dagsransonen 
eller delar av den, t.ex. följande:
i) Livsmedel som är avsedda att användas 
i energibegränsande dieter för 
viktminskning. De kan indelas i två 
kategorier:
– produkter som presenteras som 
ersättning för hela dagsransonen (med 
lågt respektive mycket lågt 
energiinnehåll), 
– produkter som presenteras som 
ersättning för en eller flera måltider inom 
ramen för dagsransonen 
(måltidsersättning).
ii) Livsmedel som är avsedda för 
viktkontroll (produkter som presenteras 
som en måltid eller delar av en måltid, en 
lätt måltid eller ett mellanmål).

Or. en

Ändringsförslag 99
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hc) livsmedel avsedda att intas i samband 
med mycket krävande muskelarbete: 
livsmedel med en särskild 
sammansättning vilka presenteras som 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande.

Or. en

Motivering

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete är livsmedel som 
är särskilt bearbetade eller sammansatta för att garantera hälsosam kost i samband med 
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mycket krävande idrott eller annan fysisk verksamhet. För att kroppen ska kunna förbereda 
sig för, fortsätta med och återhämta sig efter intensiva prestationer och/eller prestationer på 
hög nivå behöver den produkter med en särskild sammansättning som garanterar lämplig och 
effektiv tillförsel av vätskor och näringsämnen (som kolhydrater). 

Ändringsförslag 100
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hd) livsmedel för personer med 
glutenintolerans: livsmedel för särskilda 
näringsändamål som särskilt framställts, 
beretts och/eller bearbetats för att uppfylla 
de särskilda kostbehoven hos personer 
med glutenintolerans.

Or. en

Motivering

Vissa avgörande garantier i det nuvarande ramdirektivet om livsmedel för särskilda 
näringsändamål (2009/39/EG), i synnerhet de som hänför sig till livsmedel för personer med 
glutenintolerans, har utgått under den föreslagna översynen, till förfång för personer med 
celiaki. De här livsmedlen för särskilda näringsändamål erkänns på internationell nivå i den 
nyligen reviderade standarden Codex Standard 118–1979 rev 2008 när det gäller livsmedel 
som är avsedda för att uppfylla de särskilda näringsbehoven hos personer med 
glutenintolerans.

Ändringsförslag 101
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna 
av modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 

utgår
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spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål vid behov med 
hänsyn till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 102
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål vid behov med hänsyn 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, livsmedel avsedda 
för viktminskning och viktkontroll, 
livsmedel avsedda att intas i samband med 
mycket krävande muskelarbete samt 
livsmedel för personer med 
glutenintolerans vid behov, med hänsyn 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

Or. en

Motivering

Vissa avgörande garantier i det nuvarande ramdirektivet om livsmedel för särskilda 
näringsändamål har avskaffats till förfång för utsatta konsumenter som behöver livsmedel 
vilka är sammansatta för särskilda näringsändamål och kan hjälpa dem med kosthållningen i 
samband med särskilda tillstånd. Genom att man begränsar räckvidden för förordningen 
riskerar kommissionens förslag att försvaga dessa konsumentgruppers hälsa och säkerhet. 
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Ändringsförslag 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål vid behov med hänsyn 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans vid behov,
med hänsyn till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen till relevant 
utveckling på internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 104
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål vid behov med hänsyn 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans vid behov,
med hänsyn till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen till relevant 
utveckling på internationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål vid behov med hänsyn 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel för 
personer med glutenintolerans vid behov 
med hänsyn till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen till relevant 
utveckling på internationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål vid behov med hänsyn 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15 för att anpassa definitionerna av 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel 
avsedda att användas i energibegränsande 
dieter för viktminskning vid behov med 
hänsyn till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen till relevant utveckling på 
internationell nivå.

Or. fr
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Motivering

Anknyter till ändringsförslaget till artikel 1.1, dvs. att livsmedel som är avsedda att användas 
i energibegränsande dieter för viktminskning fortsättningsvis bör ingå i tillämpningsområdet 
för detta förslag till förordning.

Ändringsförslag 107
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De livsmedel som avses i artikel 1.1 får 
släppas ut på marknaden bara om de följer 
bestämmelserna i denna förordning.

De livsmedel som avses i artikel 1.1 
och 1.2 får släppas ut på marknaden bara 
om de följer bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 108
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De livsmedel som avses i artikel 1.1 får 
släppas ut på marknaden bara om de följer 
bestämmelserna i denna förordning.

De livsmedel som avses i artikel 1.1
och 1.2a får släppas ut på marknaden bara 
om de följer bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Anpassning till införandet av artikel 1.2a. Denna bestämmelse bör gälla alla livsmedel som 
är avsedda för särskilda näringsändamål.

Ändringsförslag 109
Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid märkning och presentation av 
livsmedel för normal konsumtion samt vid 
reklam för sådana livsmedel ska följande 
vara förbjudet:
a) Användning av orden ”särskilda 
näringsändamål”, antingen ensamt eller 
tillsammans med andra ord för att 
beteckna dessa livsmedel.
b) Varje annan angivelse eller 
presentation som kan ge intryck av att det 
rör sig om någon av de produkter som
avses i artikel 1.

Or. fr

Motivering

Syftet är att inlemma en klausul som förekommer i direktiv 2009/39/EG och som gör det 
möjligt att undvika att ge intryck av att ett livsmedel som endast uppfyller ett av kraven skulle 
kunna vara avsett för de personer eller de dieter som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 110
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid märkning och presentation av 
livsmedel för normal konsumtion samt vid 
reklam för sådana livsmedel ska följande 
vara förbjudet:
a) Användning av orden ”särskilda 
näringsändamål”, antingen ensamt eller 
tillsammans med andra ord för att 
beteckna dessa livsmedel.
b) Varje annan angivelse eller 
presentation som kan ge intryck av att det 
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rör sig om någon av de varor som avses i 
artikel 1.

Or. en

Motivering

För att undvika att vilseleda konsumenten måste man behålla en bestämmelse lik den som 
ingår i artikel 2.2 b i det nuvarande ramdirektivet och som garanterar att endast produkter 
som är förenliga med förordningen kan påstås täcka de specifika behoven hos målgrupperna.

Ändringsförslag 111
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det är uppenbart att ett livsmedel 
som avses i artikel 1.1 sannolikt kan utgöra 
en allvarlig risk för människors hälsa och 
att en sådan risk inte tillfredsställande kan 
undanröjas genom åtgärder som vidtas av 
den eller de berörda medlemsstaterna ska 
kommissionen på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat utan dröjsmål 
vidta alla lämpliga tillfälliga nödåtgärder, 
inklusive att, beroende på hur allvarlig 
situationen är, begränsa eller förbjuda
utsläppande på marknaden av det berörda 
livsmedlet. Dessa åtgärder ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2.

1. När det är uppenbart att ett livsmedel 
som avses i artikel 1.1 och 1.2 sannolikt 
kan utgöra en allvarlig risk för människors 
hälsa och att en sådan risk inte 
tillfredsställande kan undanröjas genom 
åtgärder som vidtas av den eller de berörda 
medlemsstaterna ska kommissionen på 
eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat utan dröjsmål vidta alla 
lämpliga tillfälliga nödåtgärder, inklusive 
att, beroende på hur allvarlig situationen är, 
begränsa eller förbjuda utsläppande på 
marknaden av det berörda livsmedlet. 
Dessa åtgärder ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 112
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det är uppenbart att ett livsmedel 
som avses i artikel 1.1 sannolikt kan utgöra 
en allvarlig risk för människors hälsa och 
att en sådan risk inte tillfredsställande kan 
undanröjas genom åtgärder som vidtas av 
den eller de berörda medlemsstaterna ska 
kommissionen på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat utan dröjsmål 
vidta alla lämpliga tillfälliga nödåtgärder, 
inklusive att, beroende på hur allvarlig 
situationen är, begränsa eller förbjuda 
utsläppande på marknaden av det berörda 
livsmedlet. Dessa åtgärder ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2.

1. När det är uppenbart att ett livsmedel 
som avses i artikel 1.1 och 1.2a sannolikt 
kan utgöra en allvarlig risk för människors 
hälsa och att en sådan risk inte 
tillfredsställande kan undanröjas genom 
åtgärder som vidtas av den eller de berörda 
medlemsstaterna ska kommissionen på 
eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat utan dröjsmål vidta alla 
lämpliga tillfälliga nödåtgärder, inklusive 
att, beroende på hur allvarlig situationen är, 
begränsa eller förbjuda utsläppande på 
marknaden av det berörda livsmedlet. 
Dessa åtgärder ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2.

Or. en

Motivering

Anpassning till införandet av artikel 1.2a. Denna bestämmelse bör gälla alla livsmedel som 
är avsedda för särskilda näringsändamål.

Ändringsförslag 113
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De livsmedel som avses i artikel 1.1 ska 
uppfylla alla krav i unionens 
livsmedelslagstiftning.

1. De livsmedel som avses i artikel 1 ska 
uppfylla alla krav i unionens 
livsmedelslagstiftning, utom när det gäller 
sådana ändringar som gjorts för att se till 
att de ska stämma överens med 
definitionerna i artikel 2.

Or. en
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Motivering

De produkter som omfattas av den här förordningen är livsmedel för särskilda 
näringsändamål, och därför måste deras sammansättning liksom presentationen av dem vara 
lämpliga för de människor som de i första hand är avsedda för.

Ändringsförslag 114
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sammansättningen av de livsmedel som 
avses i artikel 1.1 ska vara sådan att den är 
lämplig för att tillgodose näringsbehov hos 
och är lämplig för de personer de i enlighet 
med allmänt erkända vetenskapliga data är 
avsedda för.

1. Sammansättningen av de livsmedel som 
avses i artikel 1.1 och 1.2 ska vara sådan 
att den är lämplig för att tillgodose 
särskilda näringsbehov hos och är lämplig 
för de personer de i enlighet med allmänt 
erkända vetenskapliga data är avsedda för.

Or. en

Ändringsförslag 115
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sammansättningen av de livsmedel som 
avses i artikel 1.1 ska vara sådan att den är 
lämplig för att tillgodose näringsbehov hos 
och är lämplig för de personer de i enlighet 
med allmänt erkända vetenskapliga data är 
avsedda för.

1. Sammansättningen av de livsmedel som 
avses i artikel 1.1 och 1.2a ska vara sådan 
att den är lämplig för att tillgodose 
särskilda näringsbehov hos och är lämplig 
för de personer de i enlighet med allmänt 
erkända vetenskapliga data är avsedda för.

Or. en

Motivering

Anpassning till införandet av artikel 1.2a. Denna bestämmelse bör gälla alla livsmedel som 
är avsedda för särskilda näringsändamål.
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Ändringsförslag 116
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De livsmedel som avses i artikel 1.1 får 
inte innehålla något ämne i sådan mängd 
att det äventyrar hälsan för de personer de 
är avsedda för.

2. De livsmedel som avses i artikel 1.1 
och 1.2 får inte innehålla något ämne i 
sådan mängd att det äventyrar hälsan för de 
personer de är avsedda för.

Or. en

Ändringsförslag 117
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De livsmedel som avses i artikel 1.1 får 
inte innehålla något ämne i sådan mängd 
att det äventyrar hälsan för de personer de 
är avsedda för.

2. De livsmedel som avses i artikel 1.1 och 
1.2a får inte innehålla något ämne i sådan 
mängd att det äventyrar hälsan för de 
personer de är avsedda för.

Or. en

Motivering

Anpassning till införandet av artikel 1.2a. Denna bestämmelse bör gälla alla livsmedel som 
är avsedda för särskilda näringsändamål.

Ändringsförslag 118
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Märkningen och presentationen av och 
reklamen för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 ska ge adekvat 
konsumentupplysning och får inte vara 
vilseledande.

3. 3. Märkningen och presentationen av 
och reklamen för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 och 1.2 ska ge adekvat 
konsumentupplysning, får inte vara 
vilseledande och ska inte tillskriva 
produkterna egenskaper som uppges 
kunna förebygga, behandla eller bota 
mänskliga sjukdomar, eller antyda sådana 
egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 119
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Märkningen och presentationen av och 
reklamen för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 ska ge adekvat 
konsumentupplysning och får inte vara 
vilseledande.

3. 3. Märkningen och presentationen av 
och reklamen för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 och 1.2a ska ge adekvat 
konsumentupplysning, får inte vara 
vilseledande och ska inte tillskriva 
produkterna egenskaper som uppges 
kunna förebygga, behandla eller bota 
mänskliga sjukdomar, eller antyda sådana 
egenskaper.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen stämmer överens med innehållet i det nuvarande ramdirektivet. Anpassning till 
införandet av artikel 1.2a. Denna bestämmelse bör gälla alla livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål.

Ändringsförslag 120
António Fernando Correia De Campos
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Märkningen och presentationen av och 
reklamen för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 ska ge adekvat 
konsumentupplysning och får inte vara 
vilseledande.

3. Märkningen och presentationen av och 
reklamen för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 ska ge adekvat 
konsumentupplysning, får inte vara 
vilseledande och ska baseras på 
vetenskapliga uppgifter som myndigheten 
har validerat.

Or. pt

Ändringsförslag 121
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att möjliggöra en effektiv och 
säkerhetsinriktad övervakning ska 
livsmedelsföretagare som saluför de 
livsmedel som avses i artikel 1.1 
underrätta den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat eller de medlemsstater 
där produkten saluförs genom att 
översända ett exempel på eller en modell 
av den etikett som används för produkten 
innan saluföringen sker. Den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
eller de berörda medlemsstaterna ska göra 
sina anmälningsförfaranden tillgängliga 
för allmänheten.

Or. en

Motivering

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
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common exercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Användbara uppgifter eller 
rekommendationer som rör de 
livsmedelskategorier som avses i 
artikel 1.1 får spridas enbart av personer 
med utbildning i medicin, näringslära, 
farmaci eller av andra personer som arbetar 
med barn- och mödravård.

4. Punkt 3 ska inte hindra spridning av
användbara uppgifter eller 
rekommendationer som är avsedda endast 
för personer med utbildning i medicin, 
näringslära, farmaci eller andra personer 
som arbetar med barn- och mödravård.

Or. en

Motivering

En hänvisning till artikel 8 i direktiv 2009/39/EG enligt vilken det av säkerhetsskäl krävs att 
livsmedel för särskilda näringsändamål förses med ytterligare information för yrkesfolk inom 
hälsovårdssektorn. 

Ändringsförslag 123
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Användbara uppgifter eller 
rekommendationer som rör de 
livsmedelskategorier som avses i 
artikel 1.1 får spridas enbart av personer 
med utbildning i medicin, näringslära, 
farmaci eller av andra personer som arbetar 

4. Punkt 3 ska inte hindra spridning av
användbara uppgifter eller 
rekommendationer som är avsedda endast 
för personer med utbildning i medicin, 
näringslära, farmaci och andra personer 
som arbetar med barn- och mödravård.
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med barn- och mödravård.

Or. en

Ändringsförslag 124
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Användbara uppgifter eller 
rekommendationer som rör de
livsmedelskategorier som avses i 
artikel 1.1 får spridas enbart av personer 
med utbildning i medicin, näringslära, 
farmaci eller av andra personer som arbetar 
med barn- och mödravård.

4. Punkt 3 ska inte hindra spridning av
användbara uppgifter eller 
rekommendationer som är avsedda endast 
för personer med utbildning i medicin, 
näringslära, farmaci och andra personer 
som arbetar med barn- och mödravård.

Or. en

Motivering

Den nya punkten återspeglar gällande bestämmelser i artikel 8 i direktiv 2009/39/EG. 
Livsmedel för särskilda näringsändamål som omfattas av den föreslagna förordningen bör 
användas under överinseende av yrkesfolk inom hälsovårdssektorn. För att produkterna ska 
kunna användas på ett säkert sätt är det avgörande att tillverkarna kan tillhandahålla viktig 
information utöver etiketten, så att de professionella inom branschen ska få information om 
produkternas sammansättning och om hur man använder dem på ett säkert och lämpligt sätt. 

Ändringsförslag 125
António Fernando Correia De Campos

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Användbara uppgifter eller 
rekommendationer som rör de 
livsmedelskategorier som avses i 
artikel 1.1 får spridas enbart av personer 
med utbildning i medicin, näringslära, 

4. Användbara uppgifter eller 
rekommendationer som rör de 
livsmedelskategorier som avses i 
artikel 1.1 får utarbetas och spridas enbart 
av personer med utbildning i medicin, 
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farmaci eller av andra personer som arbetar 
med barn- och mödravård.

näringslära, farmaci eller av andra personer 
som arbetar med barn- och mödravård och 
måste baseras på vetenskapliga uppgifter 
som kan kontrolleras på oberoende 
grunder.

Or. pt

Ändringsförslag 126
Edvard Kožušník

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att möjliggöra en effektiv offentlig 
övervakning ska en livsmedelsföretagare 
som saluför de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 underrätta den behöriga
myndigheten i den medlemsstat där 
livsmedlen saluförs genom att översända 
en modell av den etikett som används för 
produkten.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska göra reglerna för sina 
anmälningsförfaranden allmänt tillgängliga.

Ändringsförslag 127
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De livsmedel som avses i artikel 1.1
måste uppfylla kraven i artikel 7 och de 
krav på sammansättning och uppgifter som 
fastställs i artikel 9.

1. De livsmedel som avses i artikel 1.1 
och 1.2 måste uppfylla kraven i artikel 7 
och de krav på sammansättning och 
uppgifter som fastställs i artikel 9.
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Or. en

Ändringsförslag 128
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De livsmedel som avses i artikel 1.1
måste uppfylla kraven i artikel 7 och de 
krav på sammansättning och uppgifter som 
fastställs i artikel 9.

1. De livsmedel som avses i artikel 1.1 
och 1.2a måste uppfylla kraven i artikel 7 
och de krav på sammansättning och 
uppgifter som fastställs i artikel 9.

Or. en

Motivering

Anpassning till införandet av artikel 1.2a. Denna bestämmelse bör gälla alla livsmedel som 
är avsedda för särskilda näringsändamål.

Ändringsförslag 129
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG och
direktiv 1999/21/EG samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade 
förordningar senast [2 years after the date 
of the entry into force of this Regulation] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG, direktiv 
1999/21/EG, direktiv 96/8/EG och 
förordning (EG) nr 41/2009 samt all 
teknisk och vetenskaplig utveckling, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade förordningar för de livsmedel 
som avses i artikel 1.1 senast [två år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

Or. en
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Motivering

För att garantera att livsmedel som omfattas av denna förordning används på ett säkert sätt 
måste ett avsevärt antal ytterligare uppgifter tillhandahållas utöver de uppgifter som 
fastställs i de allmänna märkningskraven för livsmedel. De särskilda märkningskrav som 
gäller dessa grupper av produkter kommer att ses över och omarbetas i form av delegerade 
akter.

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG och
direktiv 1999/21/EG samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade 
förordningar senast [2 years after the date 
of the entry into force of this Regulation] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG, direktiv 
1999/21/EG och förordning 
(EG) nr 41/2009 samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade 
förordningar för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 senast [två år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft] i enlighet med 
artikel 15 avseende följande:

Or. en

Motivering

Det krävs en specifik hänvisning till den befintliga lagstiftningen om märkning av glutenfria 
livsmedel.

Ändringsförslag 131
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av de allmänna 2. Om inte annat följer av de allmänna 
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kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG och
direktiv 1999/21/EG samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade 
förordningar senast [2 years after the date 
of the entry into force of this Regulation] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG, direktiv 
1999/21/EG och förordning 
(EG) nr 41/2009 samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade 
förordningar för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 senast [två år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft] i enlighet med 
artikel 15 avseende följande:

Or. en

Ändringsförslag 132
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG och
direktiv 1999/21/EG samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade
förordningar senast [2 years after the date 
of the entry into force of this Regulation] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG, direktiv 
1999/21/EG, direktiv 1999/21/EG och 
förordning (EG) nr 41/2009 samt all 
teknisk och vetenskaplig utveckling, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade förordningar senast [två år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

Or. fr

Ändringsförslag 133
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG och
direktiv 1999/21/EG samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade 
förordningar senast [2 years after the date 
of the entry into force of this Regulation] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG, direktiv 
1999/21/EG och direktiv 96/8/EG samt all 
teknisk och vetenskaplig utveckling, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade förordningar senast [två år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft] i 
enlighet med artikel 15 avseende följande:

Or. fr

Motivering

Anknyter till ändringsförslaget till artikel 1.1, dvs. att livsmedel som är avsedda att användas 
i energibegränsande dieter för viktminskning fortsättningsvis bör ingå i tillämpningsområdet 
för detta förslag till förordning.

Ändringsförslag 134
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Anmälningsförfarandet för 
utsläppande på marknaden av de 
livsmedel som avses i artikel 1.1 i syfte att 
underlätta en effektiv offentlig 
övervakning av sådana livsmedel, enligt 
vilket livsmedelsföretagarna ska 
underrätta den behöriga myndigheten i 
den eller de medlemsstater där produkten 
saluförs.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 4.
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Ändringsförslag 135
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Förfarandet för saluföring av de 
livsmedel som avses i artikel 1.1, vilka är 
ett resultat av vetenskapliga och tekniska 
innovationer som inte motsvarar 
bestämmelserna om sammansättning 
enligt de delegerade förordningarna.

Or. en

Ändringsförslag 136
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kraven på de uppgifter som ska lämnas 
om föda för spädbarn och småbarn för att 
säkerställa adekvata uppgifter om 
lämpliga kostvanor.

f) Kraven på de uppgifter som ska lämnas 
om rekommendationer för lämplig 
användning av de livsmedel som avses i 
artikel 1.1.

Or. en

Ändringsförslag 137
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Förfarandet för saluföring av de 
livsmedel som avses i artikel 1.1, vilka är 
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ett resultat av vetenskapliga och tekniska 
innovationer som inte motsvarar 
bestämmelserna om sammansättning 
enligt de delegerade förordningarna.

Or. en

Ändringsförslag 138
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Utan att det påverkar de kriterier för 
tillåtna halter för vissa främmande ämnen 
som fastställs i kommissionens förordning 
(EG) nr 1881/2006 av den 
19 december 2006 om fastställande av 
högsta tillåtna halt för vissa främmande 
ämnen i livsmedel1 ska de 
mikrobiologiska kriterier som fastställs i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2073/2005 av den 15 november 2005 
om mikrobiologiska kriterier för 
livsmedel2 gälla under den 
övergångsperiod som anges i artikel 18 
för sådana mjölkbaserade drycker 
avsedda för småbarn som för närvarande 
finns på marknaden.  
______________
1 EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.
2 EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

Or. en

Motivering

Med tanke på att de produkter som idag finns på marknaden, bl.a. mjölkbaserade drycker 
avsedda för småbarn, uppfyller de kriterier på livsmedelssäkerhet som har fastställts för 
småbarn, bör man hålla fast vid dessa bestämmelser fram till dess att Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet har lagt fram ett yttrande, i syfte att tillhandahålla en hög 
nivå av säkerhet som är lämplig för denna utsatta konsumentgrupp.



PE478.332v01-00 84/94 AM\885312SV.doc

SV

Ändringsförslag 139
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Kraven på de uppgifter som ska 
lämnas om rekommendationer för lämplig 
användning av de livsmedel som avses i 
artikel 1.1.

Or. en

Ändringsförslag 140
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) I slutet av den övergångsperiod som 
avses i artikel 18.1 ska kommissionen, 
efter samråd med Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om huruvida det är önskvärt 
med särskilda bestämmelser om 
sammansättning och märkning av 
mjölkbaserade drycker som är avsedda för 
småbarn, med beaktande av småbarns 
näringsmässiga behov, 
konsumtionsmönster, näringsintag samt 
grad av exponering för vissa främmande 
ämnen och bekämpningsmedel, med 
hänsyn till de olika rättsakter som 
reglerar vanliga livsmedel och livsmedel 
avsedda för spädbarn och småbarn. Mot 
bakgrund av slutsatserna i den rapporten 
ska kommissionen antingen
i) besluta att det inte behövs några 
särskilda bestämmelser om 
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sammansättning och märkning av 
mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn, eller
ii) i enlighet med förfarandet i artikel 114 
i EUF-fördraget lägga fram lämpliga 
förslag om ändringar av denna 
förordning, och i enlighet med artikel 15 i 
denna förordning ändra de relevanta 
delegerade akterna för att inbegripa de 
särskilda bestämmelserna.

Or. en

Motivering

För närvarande saluförs mjölkbaserade drycker avsedda för småbarn på EU-marknaden i 
enlighet med bestämmelserna i ramdirektiv 2009/39/EG. För att man fortsättningsvis ska 
kunna garantera en hög skyddsnivå för denna grupp av särskilt utsatta konsumenter skulle 
det vara motiverat att det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet tar ställning till huruvida det är önskvärt att i kommissionens delegerade 
akter inlemma särskilda krav på dessa produkters sammansättning och märkningen av dem.

Ändringsförslag 141
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Livsmedel avsedda att intas i samband 
med mycket krävande muskelarbete, 

särskilt för idrottande
Senast den ...* ska kommissionen, efter 
att ha samrått med Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet om 
de särskilda näringsbehoven hos 
idrottande vad avser idrottandes särskilda 
fysiologiska villkor och de 
näringsmässiga begränsningar som 
uppstår till följd av träning och tävling, 
lägga fram för Europaparlamentet och 
rådet en rapport om den 
lagstiftningsstrategi som föreslås när det 
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gäller livsmedel avsedda att intas i 
samband med mycket krävande 
muskelarbete, särskilt för idrottande. 
Syftet är att garantera att livsmedel med 
en lämplig näringsprofil finns tillgängliga 
för idrottande, att effektivt upprätthålla 
såväl aktörernas ansvar för att 
produkterna inte innehåller 
dopningsmedel som villkoren för intag av 
näringsämnen och andra relevanta 
ämnen, att förebygga alla slags risker 
inom ramen för idrott samt att informera 
om lämplig och säker användning av 
livsmedel för idrottande och om 
påståenden av relevans för idrottande.
Mot bakgrund av den rapporten ska 
kommissionen antingen
a) besluta att det inte behövs några 
särskilda bestämmelser om 
sammansättning och märkning av 
livsmedel avsedda att intas i samband med 
mycket krävande muskelarbete, särskilt 
för idrottande, och i så fall specificera de 
ändringar eller 
genomförandebestämmelser till allmänna 
rättsakter som krävs för att uppfylla 
ovanstående mål, eller
b) i enlighet med förfarandet i artikel 114 
i EUF-fördraget lägga fram lämpliga 
förslag om ändringar av denna 
förordning, och i enlighet med artikel 15 i 
denna förordning ändra de relevanta 
delegerade akterna för att inbegripa de 
särskilda bestämmelserna.
______________
* EUT, för in datum: ett år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 142
Olga Sehnalová
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Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Mjölk avsedd för småbarn

Senast den ...* ska kommissionen, efter 
samråd med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om huruvida det är önskvärt 
med särskilda bestämmelser om 
sammansättning och märkning av mjölk 
avsedd för småbarn. Mot bakgrund av 
slutsatserna i den rapporten ska 
kommissionen antingen
a) besluta att det inte behövs några 
särskilda bestämmelser om 
sammansättning och märkning av mjölk 
avsedd för småbarn, eller
b) i enlighet med förfarandet i artikel 114 
i EUF-fördraget lägga fram lämpliga 
förslag om ändringar av denna 
förordning, och i enlighet med artikel 15 i 
denna förordning ändra de relevanta 
delegerade akterna för att inbegripa de 
särskilda bestämmelserna.
____________
*EUT, för in datum: två år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 143
Iliana Ivanova

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast [2 years after
the date of the entry into force of this 
Regulation] genom 
genomförandeförordningar upprätta och 
därefter uppdatera en unionsförteckning 
över tillåtna ämnen som uppfyller villkoren 
i punkt 1. Uppgifterna om ett ämne på 
unionsförteckningen ska innehålla en
specifikation av ämnet och, om lämpligt, 
villkoren för användning och tillämpliga 
renhetskriterier. Dessa 
genomförandeförordningar ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2. Vid vederbörligen 
motiverade skäl att vidta ytterst brådskande 
åtgärder som rör nya hälsorisker ska 
kommissionen genast anta tillämpliga 
genomförandeakter om uppdatering av 
unionsförteckningen i enlighet med 
artikel 14.3.

2. Kommissionen ska senast [två år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft] 
genom genomförandeakter upprätta och 
därefter uppdatera en unionsförteckning 
över tillåtna ämnen som uppfyller villkoren 
i punkt 1. Uppgifterna om ett ämne på 
unionsförteckningen ska innehålla en 
specifikation av ämnet och, om lämpligt, 
villkoren för användning och tillämpliga 
renhetskriterier. Dessa genomförandeakter
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2. Vid vederbörligen motiverade 
skäl att vidta ytterst brådskande åtgärder 
som rör nya hälsorisker ska kommissionen 
genast anta tillämpliga genomförandeakter 
om uppdatering av unionsförteckningen i 
enlighet med artikel 14.3.

Or. en

Ändringsförslag 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska i nära samarbete 
med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet tillhandahålla lämplig 
teknisk rådgivning och lämpliga redskap 
för att hjälpa livsmedelsföretagare, 
särskilt små och medelstora företag, att 
utarbeta och lägga fram ansökningar för 
vetenskaplig bedömning.

Or. en
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Motivering

Det behövs särskild rådgivning i fråga om ansökningar.

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 96/8/EG och förordning (EG) 
nr 41/2009 ska upphöra att gälla den [the 
first day of the month 2 years after the
date of the entry into force of this 
Regulation].

utgår

Or. en

Motivering

Att stryka hänvisningen till glutenfria livsmedel innebär att man bortser från människor med 
celiaki, som inte har något annat alternativ än en särskild, livslång diet. Därför bör dessa 
rättsakter inte upphävas.

Ändringsförslag 146
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 96/8/EG och förordning (EG) 
nr 41/2009 ska upphöra att gälla den [the 
first day of the month 2 years after the 
date of the entry into force of this 
Regulation].

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 147
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 96/8/EG och förordning (EG) 
nr 41/2009 ska upphöra att gälla den [the 
first day of the month 2 years after the 
date of the entry into force of this 
Regulation].

utgår

Or. en

Motivering

Direktiv 96/8/EG och förordning (EG) 41/2009 bör inte upphöra att gälla. 

Ändringsförslag 148
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 96/8/EG och förordning (EG) 
nr 41/2009 ska upphöra att gälla den [the 
first day of the month 2 years after the 
date of the entry into force of this 
Regulation].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 149
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2



AM\885312SV.doc 91/94 PE478.332v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 96/8/EG och förordning (EG) 
nr 41/2009 ska upphöra att gälla den [the 
first day of the month 2 years after the 
date of the entry into force of this 
Regulation].

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 150
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 96/8/EG och förordning (EG) 
nr 41/2009 ska upphöra att gälla den [the 
first day of the month 2 years after the date 
of the entry into force of this Regulation].

2. Förordning (EG) nr 41/2009 ska upphöra 
att gälla den [första dagen i den månad 
som följer två år efter den dag då denna 
förordning har trätt i kraft].

Or. fr

Motivering

Anknyter till ändringsförslaget till artikel 1.1, dvs. att livsmedel som är avsedda att användas 
i energibegränsande dieter för viktminskning fortsättningsvis bör ingå i tillämpningsområdet 
för detta förslag till förordning.

Ändringsförslag 151
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel som inte uppfyller kraven i 
denna förordning, men som uppfyller 
kraven i direktiven 2009/39/EG och 
96/8/EG och förordningarna (EG) 

1. Livsmedel som inte uppfyller kraven i 
denna förordning, men som uppfyller 
kraven i direktiven 2009/39/EG och 
96/8/EG och förordningarna (EG) 
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nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009, och som 
märktes före den [2 years after the date of 
the entry into force of this Regulation] får 
fortsätta att saluföras tills lagren har tömts.

nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009, och som 
märktes före den [fem år efter det att 
denna förordning har börjat tillämpas] får 
fortsätta att saluföras tills lagren har tömts.

Or. en

Ändringsförslag 152
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel som inte uppfyller kraven i 
denna förordning, men som uppfyller 
kraven i direktiven 2009/39/EG och 
96/8/EG och förordningarna (EG) 
nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009, och som 
märktes före den [2 years after the date of 
the entry into force of this Regulation] får 
fortsätta att saluföras tills lagren har tömts.

1. Livsmedel som inte uppfyller kraven i 
denna förordning, men som uppfyller 
kraven i direktiven 2009/39/EG och 
96/8/EG och förordningarna (EG) 
nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009, och som 
märktes före den [fem år efter det att 
denna förordning har börjat tillämpas] får 
fortsätta att saluföras tills lagren har tömts.

Or. en

Motivering

För att trygga ett korrekt genomförande bör det ges tillräckligt med tid för att alla produkter 
som för närvarande finns på marknaden ska kunna anpassas till de nya bestämmelserna.

Ändringsförslag 153
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förordning (EU) nr 1169/2011 ska 
gälla för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 från den ...*.
_____________
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* EUT, för in datum: tre år efter det att de 
delegerade förordningar som avses i 
artikel 10.2 i den här förordningen har 
trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 154
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förordning (EU) nr 1169/2011 ska 
gälla för de livsmedel som avses i 
artikel 1.1 från den ...*. 
_____________
*EUT, för in datum: tre år efter det att de 
delegerade förordningar som avses i 
artikel 10.2 i den här förordningen har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Eftersom det i de delegerade akterna kommer att fastställas särskilda märkningskrav för 
livsmedel som omfattas av denna förordning, är det mycket viktigt att man anpassar datumen 
för genomförande av dessa delegerade akter och den reviderade förordningen om 
livsmedelsinformation till konsumenterna, i syfte att undvika överlappande 
märkningsändringar.

Ändringsförslag 155
Iliana Ivanova

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
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Små och medelstora företags tillträde till 
den inre marknaden

Kommissionen ska i nära samarbete med 
samtliga aktörer anta lämpliga riktlinjer 
för att företag, särskilt små och 
medelstora företag, ska kunna uppfylla de 
krav som fastställs i denna förordning. 
Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 15 för att 
anta dessa riktlinjer.

Or. en


