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KORT BEGRUNDELSE

Det er anden gang, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse behandler 
Kommissionens forslag om fødevareinformation til forbrugerne. Ordføreren påskønner det 
store arbejde, som det foregående udvalg lagde i udtalelsen, der havde Bernadette Vergnaud 
som ordfører. Ordføreren har besluttet ikke at åbne Pandoras æske ved at fremsætte et stort 
antal nye ændringsforslag. I stedet har ordføreren valgt at medtage størstedelen af den 
udtalelse, der blev vedtaget med flertal i det foregående udvalg. Denne beslutning blev truffet 
på grundlag af, på den ene side, påskønnelsen af det store arbejde, som det foregående udvalg 
lagde i denne sag og, på den anden, erkendelsen af behovet for at indgå kompromisser for at 
nå frem til bæredygtig fødevaremærkning i EU.

Ordføreren erkender, at debatten om fødevaremærkning var et vigtigt emne under 
valgkampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i foråret.  Dette er grunden til, at det 
er nødvendigt at drøfte visse bekymringer, som kommer til udtryk i Kommissionens forslag. 
Formålet med denne udtalelse er det samme som formålet med Bernadette Vergnauds 
udtalelse, der vedtoges i februar 2009. Forbrugerne skal have mulighed for at træffe 
velinformerede valg med hensyn til deres valg af fødevarer. Og dette velinformerede valg skal 
- bl.a. - være med til at løse det stigende fedmeproblem i EU.

Fødevareinformation skal derfor både indeholde udførlige oplysninger om indholdet i den 
specifikke fødevare, som forbrugerne køber, og, i forbindelse med et sundt valg af fødevarer, 
give et hurtigt overblik over, hvorvidt fødevaren er egnet eller ej i denne henseende. Følgelig 
har ordføreren valgt at medtage mange af ændringsforslagene fra den foregående 
udvalgsudtalelse. 

Som et centralt punkt har ordføreren valgt at holde fast ved det obligatoriske indhold i 
næringsdeklarationen som anbefalet af det foregående udvalg. Ordføreren har medtaget de 
otte vigtigste næringsstoffer - alle angivet pr. 100 g eller 100 ml - som skal anføres i samme 
synsfelt på pakningen. Næringsdeklarationen behøver ikke at optræde i det primære synsfelt 
eller foran på pakningen. Ordføreren foreslår, at pakningens forside anvendes til at give et 
hurtigt overblik. Dette er grunden til, at ordføreren foreslår, at energiværdien (kalorieværdien) 
anføres foran på pakningen. Denne information bør suppleres af en farvekode, hvoraf det 
fremgår, om fødevaren har en høj, gennemsnitlig eller lav energiværdi.

En anden tilføjelse vedrører ordførerens forslag om, at alle former for alkohol bør mærkes. 
Alkohol indeholder store mængder kalorier, som kan have en kolossal indflydelse på det 
daglige energiindtag. Ifølge ordføreren bør forbrugeren gives oplysning herom samtidig med 
fødevareinformationen. 

Velinformerede og mere oplyste forbrugere vil kunne påtage sig ansvaret for deres eget 
helbred. Det er ordførerens opfattelse, at forbedringen af fødevareinformation vil få central 
betydning for EU-forbrugerne i hverdagen, når de skal træffe informerede valg i forbindelse 
med deres indkøb. 



PE430.628v01-00 4/47 PA\795698DA.doc

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme pegedes der på, at 
næringsdeklaration er et vigtigt redskab til 
at oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. I strategien for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 
understreges det, at det er af afgørende 
betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 
vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg.

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme pegedes der på, at 
næringsdeklaration er én metode til at 
oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. Uddannelses- og 
oplysningskampagner, som gennemføres 
af medlemsstaterne, er vigtige redskaber 
til at forbedre forbrugernes forståelse af 
fødevareinformation. I strategien for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 
understreges det, at det er af afgørende 
betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 
vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg.

Or. en

Begrundelse

Forbedring af kosten og af forbrugernes forståelse af fødevareinformation kan ikke opnås ved 
mærkning alene. Selv i dag forstår forbrugerne ikke visse mærkningsoplysninger, og det er 
vigtigt, at medlemsstaterne er mere involverede i informationskampagner, der tager sigte på 
at øge forbrugernes forståelse.



PA\795698DA.doc 5/47 PE430.628v01-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, hvis det 
er nødvendigt og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om bæredygtighed.

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, hvis det 
er nødvendigt og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet, 
gennemsigtighedsprincippet og princippet 
om bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med de aktuelle EU-mål om et velfungerende indre marked er 
det afgørende, at alle nye krav meddeles og undersøges grundigt af alle aktører, så det sikres, 
at de er berettigede og ikke vil hindre varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører bør 
lette rettidige og målrettede ændringer af 
krav til fødevareinformation.

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Offentlig høring af 
alle aktører bør lette rettidige og målrettede 
ændringer af krav til fødevareinformation.

Or. en

Begrundelse

Enhver ændring af listen over obligatoriske mærkningskrav har stor indflydelse på fødevare-
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og drikkevareindustrien. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen gør det klart, at alle aktører 
skal høres, når der overvejes nye mærkningskrav, så det sikres, at proceduren er 
gennemsigtig, og at alle parter kan tilkendegive deres mening.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Etiketters læsbarhed er afgørende for forbrugerne og bør vedblive at være et krav i den nye 
forordning. Når etiketters tydelighed skal vurderes, er det imidlertid på sin plads at se på en 
række faktorer og ikke blot på skriftstørrelsen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alle alkoholholdige drikkevarer, herunder 
vin, øl, spiritus og alkoholholdige blandede 
drikkevarer, forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin1 er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/892 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 

udgår
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imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning. 
___________
1 EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.
2 EUT L [...], [...], s. [...].

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

pakken" er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør energiværdien 
(kalorieværdien) anføres i det primære 
synsfelt foran på pakningen ved hjælp af 
et system med forskellige farvekoder.
Imidlertid bør alle næringsoplysninger 
(også energiværdien) anføres samlet på ét 
sted i det samme synsfelt på pakningen.  

Or. en

Begrundelse

Det foretrækkes, at både obligatoriske og frivillige næringsoplysninger anføres i det samme 
synsfelt - således som foreskrevet for næringsdeklarationer i den gældende lovgivning - da det 
vil forvirre forbrugerne, hvis de forskellige næringsoplysninger skal findes forskellige steder 
på pakningerne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Kommissionen bør forelægge et 
forslag om et EU-dækkende forbud mod 
kunstige transfedtsyrer. Indtil et sådant 
forbud træder i kraft, bør mærkning af 
kunstige transfedtsyrer være obligatorisk.

Or. en

Begrundelse

I sin betænkning om hvidbogen om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og 
fedme anmodede Europa-Parlamentet om et EU-dækkende forbud mod kunstige 
transfedtsyrer. Da kunstige transfedtsyrer er sundhedsskadelige og kan undgås, bør der 
indføres et EU-dækkende forbud for at beskytte forbrugerne. For at beskytte forbrugerne bør 
mærkning af kunstige transfedtsyrer være obligatorisk, indtil et sådant forbud træder i kraft.

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Færdigpakkede fødevarer fremstillet af små detailvirksomheder eller storkøkkener produceres 
på en ikkestandardiseret måde, hvorfor ingredienserne og opskrifterne ofte kan variere. Det 
er ikke muligt at angive en præcis næringsdeklaration for disse typer fødevarer. Desuden ville 
opgaven være for tidskrævende og dyr for virksomhederne. Det er vigtigt, at disse typer 
fødevarer er undtaget fra kravet om en næringsdeklaration enten generelt eller ved at give 
medlemsstaterne ret til at fastsætte bestemmelser for disse kategorier, som det allerede er 
tilfældet for ikkefærdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den ...* offentliggør Kommissionen 
en omfattende ajourført liste over de 
mærkningskrav, der er fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser, som finder 
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anvendelse på bestemte fødevarer. Senest 
den ...** forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om disse særlige mærkningskravs 
overensstemmelse med denne forordning. 
Kommissionens rapport ledsages om 
nødvendigt af et relevant forslag.
___________
*
** 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Forenkling er et af hovedmålene med dette forslag. Der er for mange sektorspecifikke 
europæiske direktiver og forordninger, som indeholder mærkningsbestemmelser. Det er 
nødvendigt at samle dem alle, kontrollere deres sammenhæng med generelle principper og 
give alle virksomhedsledere og aktører i fødevarekæden let adgang til disse enorme mængder 
krav, samtidig med at enhver manglende sammenhæng med de generelle bestemmelser tages i 
betragtning.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed": den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold,

s) "datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed": den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber, når den opbevares som 
angivet,

Or. en

Begrundelse

Datoen for mindste holdbarhed bør ses i sammenhæng med de angivne opbevaringsforhold. 
Det er fødevarevirksomhedslederens ansvar at fastsætte og angive datoen for mindste 
holdbarhed sammen med opbevaringsforholdene. Desuden bør "sidste anvendelsesdato" 
angives samme sted. 
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "fremstillingsdato": den dato, hvor 
fødevaren blev til det beskrevne produkt. 

Or. en

Begrundelse

For at forbedre forbrugeroplysningen bør der indføjes en definition af fremstillingsdato. Den 
foreslåede definition er identisk med definitionen i Codex Stan 1-1985.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsfrit, og for at begrænse mængden af 
emballageaffald er det normalt at fastsætte en overgangsperiode, når der indføres nye 
mærkningskrav, medmindre der er tale om en umiddelbar sundhedsrisiko for befolkningen, i 
hvilket tilfældet det muligvis ikke er hensigtsmæssigt med en overgangsperiode.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed samt forbrugerens 
mulighed for at træffe et informeret valg.

Or. en

Begrundelse

Dette krav bør ikke begrænses til kun at finde anvendelse på spørgsmål i relation til 
sundhedsbeskyttelse. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, skal - inden for 
deres respektive aktivitetsområder - udvise 
fornøden omhu for at sikre, at den 
krævede fødevareinformation er angivet 
ifølge reglerne, især ved ikke at levere 
fødevarer, som de på grundlag af de 
oplysninger, de har i deres egenskab af 
fagfolk, ved eller burde have vidst ikke 
opfylder disse krav.

4. Inden for deres respektive 
aktivitetsområder må ledere af 
fødevarevirksomheder, der har ansvar for 
detailhandels- eller distributionsaktiviteter, 
som ikke påvirker fødevareinformationen, 
ikke levere fødevarer, som de på grundlag 
af de oplysninger, de har i deres egenskab 
af fagfolk, eller som de har fået af deres 
leverandører, ved ikke opfylder 
bestemmelserne i nærværende 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Distributørerne kan som udgangspunkt ikke holdes fuldt ansvarlige for de oplysninger, der er 
anført på produkter, som ikke bærer deres mærke.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at oplyse om mængden af ingredienser og oprindelseslandet bør også gælde 
for ikke-færdigpakkede produkter. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f) og 
h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f), g) 
og h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de betingelser, der er fastsat i artikel 
10-34, og med forbehold af de undtagelser, 
der er fastsat i dette kapitel, er det 
obligatorisk at angive følgende 
oplysninger: 

1. På de betingelser, der er fastsat i artikel 
10-34, og med forbehold af de undtagelser, 
der er fastsat i dette kapitel, kapitel V og 
kapitel VI, er det obligatorisk at angive 
følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

En henvisning til kapitel V og VI gør det klart, at ikke alle obligatoriske oplysninger er 
nødvendige i forbindelse med ikke-færdigpakkede fødevarer, og at kravene i kapitel IV, når 
der er tale om frivilligt mærkede fødevarer, kun finder anvendelse, hvis der gives frivillige 
oplysninger. En fødevarevirksomhedsleder, som frivilligt giver næringsoplysninger, bør ikke 
være forpligtet til at give andre oplysninger, som normalt ville blive krævet i forbindelse med 
færdigpakkede fødevarer, men som er irrelevante i forbindelse med ikke-færdigpakkede 
fødevarer.  Herudover bør det være op til fødevarevirksomhedslederen selv at afgøre, 
hvorledes oplysningerne skal gives.  

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ingredienser, der er opført i bilag II, og 
som forårsager allergier eller intolerans, 
samt stoffer afledt heraf,

c) ingredienser, der er opført i bilag II, og 
som forårsager allergier eller intolerans, 
samt stoffer afledt heraf, dog under 
iagttagelse af særlige bestemmelser for 
ikke-færdigpakkede fødevarer,

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst udvider, i forbindelse med artikel 13, stk. 4, forpligtelsen til at mærke 
allergener til at omfatte ikke-færdigpakkede fødevarer. Et krav om at mærke allergener i 
forbindelse med ikke-færdigpakkede fødevarer ville indebære systematisk mærkning af 
allergener for at tage højde for enhver risiko for krydskontaminering. Det ser dog ud til, at 
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foreninger af allergiramte mennesker foretrækker en forpligtelse til at videregive oplysninger 
på salgsstedet ved hjælp af displays eller dataark.  

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for mindste holdbarhed eller 
sidste anvendelsesdato,

f) datoen for mindste holdbarhed eller, hvis 
fødevarerne er mikrobiologisk 
fordærvelige, sidste anvendelsesdato,

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremstillingsdatoen,

Or. en

Begrundelse

For at opfylde forordningens formål om at sikre, at forbrugerne modtager relevante 
oplysninger om de fødevarer, de indtager, så de kan træffe informerede valg, er det 
afgørende, at forbrugerne får oplyst fremstillingsdatoen. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre bilag III. 
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 

udgår
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bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Ændringer af de obligatoriske mærkningsoplysninger er ikke ændringer af "ikke-væsentlige 
bestemmelser" i forordningen, som eventuelt kan vedtages efter udvalgsproceduren. Det er 
lovgiverens prærogativ at foretage sådanne ændringer.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 tilsidesætter ikke mere specifikke 
metrologiske fællesskabsbestemmelser.

Artikel 9 tilsidesætter ikke mere specifikke 
metrologiske fællesskabsbestemmelser. 
Bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. 
september 2007 om indførelse af 
bestemmelser om nominelle mængder for 
færdigpakkede produkter1 skal 
overholdes.
_________

1 EUT L 247 af 21.9.2007, s. 17.

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen lettere at læse bør der henvises til direktiv 2007/45/EF om 
indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke- 4. Når det drejer sig om ikke-
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færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41 
anvendelse. 

færdigpakkede fødevarer og fødevarer, der 
pakkes på salgsstedet på køberens 
anmodning, eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, finder artikel 
41 anvendelse. 

Or. en

Begrundelse

Med denne tilføjelse præciseres det, at artikel 13, stk. 4, også vedrører artikel 41 i forbindelse 
med ikke bare færdigpakkede fødevarer, men også fødevarer pakket på stedet (fødevarer, der 
pakkes på salgsstedet). I Kommissionens foreslåede formulering af artikel 13, stk. 4, henvises 
der ikke til fødevarer pakket på stedet, selv om de er reguleret ved artikel 41, som der 
henvises til i artikel 13, stk. 4. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, i en 
klart læselig skriftstørrelse på:

- mindst 1,2 mm på pakninger eller 
beholdere, hvis største yderflade eller 
etiket har et flademål på mellem 25 og 50 
cm2

- mindst 2 mm på pakninger eller 
beholdere, hvis største yderflade eller 
etiket har et flademål på mellem 50 og 75 
cm2

- mindst 2,5 mm på pakninger eller 
beholdere, hvis største yderflade eller 
etiket har et flademål på mere end 75 cm2.



PA\795698DA.doc 19/47 PE430.628v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

En skriftstørrelse på mindst 3 mm ville betyde en større pakning, hvilket er i modstrid med 
miljømålsætningerne. En lidt mindre skriftstørrelse er tilstrækkelig for de fleste forbrugere, 
forudsat at der anvendes strenge kriterier for læsbarhed.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
samt de i artikel 9, stk. 1, litra c), f), g) og 
j), nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt. 

Or. en

Begrundelse

Alle sundhedsrelaterede oplysninger (allergener, sidste anvendelsesdato, 
opbevaringsforskrifter og anvendelsesmåde) skal være anført i samme synsfelt.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 25 cm2. Der kan vedtages særlige 
nationale bestemmelser for sådanne 
emballager eller beholdere i tilfælde af 
medlemsstater, der har mere end ét 
officielt sprog.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 25 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), b), c), e) 
og f), jf. dog bestemmelserne i artikel 14, 
stk. 4. For at afhjælpe eventuelle 
problemer med læsbarheden skal de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, litra b), også gives på andre måder 
eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Ingredienslisten skal altid angives, uanset hvilken størrelse emballagen har. Da anvendelsen 
af artikel 14, stk. 4, imidlertid ikke sikrer en optimal læsbarhed for alle forbrugere, skal disse 
oplysninger også gives på andre måder.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevares betegnelse er dens 
betegnelse ifølge forskrifterne. Hvis en 
sådan betegnelse ikke findes, er fødevarens 
betegnelse dens sædvanlige betegnelse, 
eller, hvis der ikke findes en sædvanlig 
betegnelse eller den sædvanlige betegnelse 
ikke anvendes, anføres en beskrivende 
betegnelse for fødevaren.

1. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til ingrediensens 
betegnelse, jf. dog de undtagelser, der er 
fastsat i nævnte bilag.

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til betegnelsen
på den ingrediens eller det stof, der 
forårsager allergier eller intolerans, jf. 
dog de undtagelser, der er fastsat i nævnte 
bilag.

Or. en

Begrundelse

Det er klarere og mere effektivt at mærke det stof, der fremkalder allergier eller intolerans, i 
stedet for den ingrediens, der indeholder et sådant stof. 

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i rumfangsenheder for flydende varer, a) i rumfangsenheder for flydende varer, jf. 
Rådets direktiv 85/339/EØF af 27. juni 
1985 om emballager til flydende 
levnedsmidler1,
__________
1 EFT L 176 af 6.7.1985, s. 18.

Or. en
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Begrundelse

Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i 
direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet). 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) energiværdi, a) energiværdi (kalorieværdi),

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) mængden af fedt, kulhydrater, salt og 
sukker.

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) mængden af mættede fedtsyrer, 
transfedtsyrer, kostfibre og protein.

Or. en
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Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For alkoholholdige drikkevarer skal den 
obligatoriske næringsdeklaration bestå af 
energiværdien og mængden af 
kulhydrater.

Or. en

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kostfibre, udgår
g) protein,

Or. en
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kolesterol,

Or. en

Begrundelse

Separat angivelse af kolesterol og de fedtstoffer, der indeholder dette stof, kan være nyttigt for 
forbrugerne.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) datoen for mindste holdbarhed,

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Listerne i stk. 1 og 2 kan ændres af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke tale om ikke-væsentlige bestemmelser. En ændring af listen over næringsstoffer vil 
få stor indvirkning, hvorfor ændringer bør overlades til lovgiveren.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Den i stk. 1 omhandlede mængde kan 
også angives pr. portion.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne forskellige fødevarer inden for samme 
kategori - uanset pakningernes størrelse og indhold - er det afgørende, at mængden af energi 
og næringsstoffer altid angives pr. 100 g eller 100 ml. Desuden skal producentvirksomheden, 
i fald den ønsker det, kunne angive mængderne pr. portion.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en



PA\795698DA.doc 27/47 PE430.628v01-00

DA

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I visse tilfælde vil det også være nyttigt for forbrugerne, hvis energiværdien angives pr. 
portion. Definitionen af portionsstørrelsen skal imidlertid altid harmoniseres for at muliggøre 
en simpel sammenligning mellem forskellige mærker af samme type produkt.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den obligatoriske næringsdeklaration i 
det primære synsfelt for den i artikel 29, 
stk. 1, litra a) og andre bestemmelser 
omhandlede bestanddel må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion, og 
portionerne er strengt identiske. 

Or. en

Begrundelse

I visse tilfælde vil det også være nyttigt for forbrugerne, hvis energiværdien angives pr. 
portion.  Definitionen af portionsstørrelsen skal imidlertid altid harmoniseres for at 
muliggøre en simpel sammenligning mellem forskellige mærker af samme type produkt.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse i det primære synsfelt for den i 
artikel 29, stk. 1, litra a), omhandlede 
bestanddel for fødevarer, der ikke er 
nævnt i stk. 2, fastsættes af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3, inden udgangen 
af overgangsperioden.

Or. en

Begrundelse

 I visse tilfælde vil det også være nyttigt for forbrugerne, hvis energiværdien angives pr. 
portion.  Definitionen af portionsstørrelsen skal imidlertid altid harmoniseres for at 
muliggøre en simpel sammenligning mellem forskellige mærker af samme type produkt.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

For at gøre det muligt for forbrugerne hurtigt at orientere sig om et produkts energiværdi, 
bør denne værdi anføres foran på pakningen. Ud over at give forbrugerne mere udtømmende 
oplysninger er det nyttigt for dem at modtage alle de oplysninger, de har brug for til at træffe 
et informeret valg, i det samme synsfelt.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den obligatoriske næringsdeklaration 
og næringsdeklarationen vedrørende 
bestanddele omhandlet i artikel 29, stk. 2, 
angives samlet på ét sted og, hvor de 
bestanddele, der er omhandlet i artikel 29, 
stk. 2, forekommer, i den rækkefølge, der 
er anført i bilag XIII, del C.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den 
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel  34 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et produkts indhold af energi eller af 
et eller flere næringsstoffer er lig nul, kan 
næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af følgende erklæring: 
"Indeholder ikke ...", der placeres i 
umiddelbar nærhed af 
næringsdeklarationen, hvis en sådan 
forefindes.

Or. en
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 34 - stk. 5 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Senest ...* vedtager Kommissionen 
særlige foranstaltninger med henblik på 
fastsættelse af bestemmelser vedrørende 
den grafik eller de symboler, der skal 
anvendes ved udformningen af den i stk. 1 
omhandlede obligatoriske 
næringsdeklaration.

a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren. samt
b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå 
sådanne præsentationsmåder.
6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåder end dem, der er 
omhandlet i stk. 5. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

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

Uden at det berører dette stykke, og 
såfremt det ikke medfører hindringer for 
varernes frie bevægelighed i det indre 
marked, kan næringsdeklarationen som 
led i en national ordning som omhandlet i 
artikel 44 udformes ved anvendelse af 
yderligere grafik eller symboler, forudsat 
at de væsentlige krav er opfyldt.
_____________

* EUT: Tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 54



PE430.628v01-00 32/47 PA\795698DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Frivillige oplysninger må ikke anføres, 
så det går ud over den plads, der er til 
rådighed for de obligatoriske oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestemmelserne i artikel 14 finder 
ikke anvendelse på frivillige oplysninger, 
men sådanne oplysninger skal under alle 
omstændigheder være let læselige.

Or. en

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Fælles positivt næringssymbol

1. Senest  ...* fastsætter Kommissionen et 
fælles positivt næringssymbol med 
henblik på at bistå forbrugerne med at 
træffe det sundeste valg inden for de 
enkelte fødevarekategorier.
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.
2. Fødevarer, der er berettigede til at bære 
det fælles positive næringssymbol, skal 
opfylde de kriterier, som Kommissionen 
har fastsat, og de ernæringsprofiler, der 
er fastsat i henhold til artikel 4 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer1.  
3. De kriterier, der henvises til i stk. 2, 
fastsættes under hensyntagen til navnlig:
a) den samlede ernæringsmæssige 
sammensætning af fødevaren og 
forekomsten af næringsstoffer, hvis 
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indvirkning på sundheden er 
videnskabeligt anerkendt,
b) fødevarens (eller 
fødevarekategoriernes) betydning for og 
bidrag til kosten for befolkningen generelt 
eller, hvis det er relevant, for visse 
risikogrupper, herunder børn.
Kriterierne baseres på den videnskabelige 
viden om kost og ernæring samt deres 
sammenhæng med sundhed. 
Ved fastsættelsen af kriterierne anmoder 
Kommissionen autoriteten om inden for 
12 måneder at tilvejebringe relevante 
videnskabelige udtalelser.
___________

* Den 1. januar i det tredje år efter datoen for 
denne forordnings vedtagelse.
1 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Begrundelse
Et fælles positivt næringssymbol vil gøre det lettere for forbrugerne at træffe de sundeste 
valg, når de køber fødevarer. Fødevarer, der er mærket med et positivt symbol, kunne f.eks. 
indeholde mindre fedt, sukker og salt og flere kostfibre end fødevarer af samme type, som ikke 
bærer symbolet. Med et positivt symbol kan forbrugerne træffe et sundere valg i 
købsøjeblikket.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Princip

Medlemsstaterne må kun vedtage 
bestemmelser om fødevareinformation, 
når det er tilladt i medfør af denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår
Mælk og mejeriprodukter

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

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 
der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, kan 
medlemsstaterne fastsættes nærmere regler 
for angivelse af de i artikel 9 og artikel 10
omhandlede oplysninger.

1. For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener uden 
at være færdigpakkede, eller for fødevarer, 
der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg, kan 
medlemsstaterne fastsættes nærmere regler 
for angivelse eller udlevering af de i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-d), g) og i), og 
artikel 10 omhandlede oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 61
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Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan kræve, at de andre 
i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
oplysninger angives eller udleveres og kan 
vedtage nærmere regler for, hvordan disse 
oplysninger skal angives eller udleveres.

Or. en

Begrundelse

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 udgår
Underretningsprocedure

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

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Nærmere bestemmelser

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. Sådanne foranstaltninger, der har 
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til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter proceduren i 
artikel 49, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Nationale ordninger

1. Medlemsstaterne kan vedtage, anbefale 
eller på anden vis give deres tilslutning til 
nationale ordninger, der udelukkende 
består af ikke-bindende regler, f.eks. 
anbefalinger, retningslinjer, standarder 
alle andre ikke-bindende regler (i det 
følgende benævnt "nationale 
ordninger"), som har til formål at sikre 
anvendelsen af følgende bestemmelser i 
overensstemmelse med de væsentlige krav, 
der er fastsat deri:
a) artikel 33, stk. 2, for så vidt angår 
supplerende udtryksformer i 
næringsdeklarationen,
b) artikel 34, stk. 5, for så vidt angår 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåde.
2. Kommissionen kan beslutte, at der kan 
gennemføres nationale ordninger 
vedrørende andre bestemmelser i 
fødevareinformationslovgivningen end 
dem, der er anført i stk. 1, og fastsætte de 
relevante væsentlige krav. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
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kontrol i artikel 49, stk. 3.
3. Nationale ordninger kan udformes af 
medlemsstaterne på eget initiativ eller på 
anmodning af aktører i overensstemmelse 
med de generelle principper og krav i 
denne forordnings kapitel II og III og:
a) som et resultat af solid 
forbrugerforskning samt
b) efter omfattende høring af en bred vifte 
af aktører og udnyttelse af bedste praksis.
4. Nationale ordninger skal omfatte 
relevante mekanismer med henblik på at 
forbrugerne kan identificere fødevarer, 
der er mærket i overensstemmelse med 
nationale ordninger, samt mekanismer til 
at overvåge, i hvor høj grad ordningen 
overholdes, og til at vurdere, hvilke 
virkninger ordningen har.
5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger omhandlet i 
stk. 1, herunder en identifikator for 
fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med den nationale 
ordning. Kommissionen offentliggør disse
oplysninger, bl.a. på et websted, der er 
oprettet til formålet.
6. Kommissionen fremmer og 
tilrettelægger udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne indbyrdes og 
med Kommissionen om spørgsmål i 
forbindelse med vedtagelse og 
gennemførelse af de nationale ordninger. 
Kommissionen tilskynder aktørerne til at 
deltage i udvekslingen via Den 
Rådgivende Gruppe for Fødevarekæden, 
Dyresundhed og Plantesundhed, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2004/613/EF af 6. august 2004 om 
oprettelse af en rådgivende gruppe for 
fødevarekæden, dyresundhed og 
plantesundhed.
7. Kommissionen kan efter høring af 
medlemsstaterne vedtage retningslinjer 
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for anvendelsen af denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45 udgår
Overensstemmelsesformodning

1. Fødevareinformation, der gives i 
overensstemmelse med en national 
ordning, formodes at være i 
overensstemmelse med de væsentlige 
krav omhandlet i artikel 44, stk. 1 og 2.
2. Anvendelse af nationale ordninger må 
ikke medføre hindringer for varernes frie 
bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46 udgår
Fællesskabsforanstaltninger

1. Hvis en national ordning efter 
Kommissionens opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med denne 
forordning, kan Kommissionen efter at 
have orienteret komitéen omhandlet i 
artikel 49, stk. 1, vedtage en beslutning, 
hvori den anmoder en medlemsstat om 
at ophæve eller ændre den nationale 
ordning.
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2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 
44, stk. 1 og 2. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47 udgår
Gennemførelsesbestemmelser

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. Sådanne foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter proceduren i 
artikel 49, stk. 2. 

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 17, stk. 1, anvendes fra [den 
første dag i måneden 15 år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en
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Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer, der er blevet markedsført 
inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, og som ikke overholder 
forordningens bestemmelser, kan sælges, 
indtil alle lagre er opbrugt.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 2.3 – højre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"indeholder en phenylalaninkilde" "indeholder aspartam"

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at forbedre forbrugernes forståelse ved at erstatte den 
tekniske term med en mere almindelig betegnelse.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. OVERFLADEBEHANDLING AF 
FRUGT OG GRØNTSAGER
Frugt og 
grøntsager, der 
efter høst er 
blevet 

"Overfladebehan
dlet"
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overfladebehandl
et med 
tilsætningsstoffer 
eller pesticider

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag IV – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag IV – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sukker,

Or. en

Ændringsforslag 74
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Forslag til forordning
Bilag IV – led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I nogle sektorer, navnlig spiritussektoren, er salget af miniatureflasker, typisk på 5 cl, 
udbredt. Som følge af deres lille størrelse og karakter af "smagsprøver" er det 
hensigtsmæssigt, at de også fritages fra visse mærkningskrav. Det er imidlertid ikke let at 
måle flasker for at bestemme deres største overflade. Derfor er det, ikke mindst for de 
håndhævende myndigheder, lettere, at den afgørende faktor for fritagelse er en maksimal 
etiketstørrelse.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag IV – led 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tyggegummi,

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag VI – del A – nr. 5 – venstre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Krydderi- og krydderurtblandinger, 
hvoraf ingen vægtmæssigt udgør en 

5. Krydderi- og krydderurtblandinger eller 
-præparater, hvoraf ingen vægtmæssigt 
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hovedbestanddel udgør en hovedbestanddel

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle system bør bibeholdes. Krydderipræparater har hidtil været omfattet.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – nr. 1 og 2 – højre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "Olie", suppleret med: 1. "Olie", suppleret med:
enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie, medmindre 
mængden af mættede fedtsyrer og 
transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie.

2. "Fedtstof", suppleret med: 2. "Fedtstof", suppleret med:
enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof, 
medmindre mængden af mættede 
fedtsyrer og transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof.

Or. en

Begrundelse

Det er anerkendt, at transfedtsyrer er skadelige for helbredet, og de er forbudt i flere lande. 
Angivelsen af deres tilstedeværelse skal derfor være obligatorisk og særligt synlig. At de er 
omfattet af næringsdeklarationen må ikke forhindre, at de tydeligt anføres under 
ingredienserne.
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Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag VI – del B – nr. 4 – venstre kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uforarbejdet stivelse og stivelse, der er 
modificeret ved fysiske processer eller ved 
hjælp af enzymer

4. Uforarbejdet stivelse, stivelse, der er 
modificeret ved fysiske processer eller ved 
hjælp af enzymer, brændt eller dextrineret 
stivelse, stivelse modificeret ved syre- eller 
alkalibehandling og bleget stivelse

Or. en

Begrundelse

Kategoribetegnelsen "stivelse" bør også omfatte brændt eller dextrineret stivelse, stivelse 
modificeret ved syre- eller alkalibehandling og bleget stivelse. Disse stoffer anvendes ved 
produktion af fødevarer og bør medtages i ingredienslisten. I direktiv 95/2/EF om 
tilsætningsstoffer til levnedsmidler udelukkes de udtrykkeligt fra direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes.

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt på 
emballeringstidspunktet ligeledes.

Or. en

Begrundelse

Nettovægten af en fødevare i fast form i en lage vil ændre sig i løbet af produktions- og 
afsætningsperioden som følge af normale gensidige påvirkninger mellem fødevaren i fast 
form og lagen. Hvor meget nettovægten ændrer sig afhænger af en række forhold, f.eks. tid, 
temperatur og transport- og opbevaringsforhold. Derfor bør angivelse af nettovægten ske på 
fremstillingstidspunktet, hvor fødevareproducenten er fuldt ansvarlig for produktet og kan 
angive nettovægten korrekt.
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