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KORTFATTAD MOTIVERING

Det är andra gången som utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd behandlar 
kommissionens förslag om livsmedelsinformation till konsumenterna. Jag som föredragande 
är medveten om att det föregående utskottet har lagt ner mycket arbete på yttrandet, som 
utarbetades av Bernadette Vergnaud, och har beslutat att inte öppna Pandoras ask genom att 
lägga fram ett stort antal nya ändringsförslag. Jag har i stället valt att ta med större delen av 
yttrandet som antogs med majoritet av det föregående utskottet. Beslutet föranleddes dels av 
det myckna arbete som redan lagts ned av det föregående utskottet, vilket härmed får ett 
erkännande, dels av behovet av att nå kompromisser för att få till stånd en hållbar märkning 
av livsmedel.

Debatten om märkningen av livsmedel var en viktig fråga under valkampanjen inför 
Europaparlamentsvalet i våras. Därför behöver vissa frågor i kommissionens förslag 
diskuteras. Syftet med detta yttrande är detsamma som för Vergnauds yttrande som antogs i 
februari 2009. Konsumenterna måste ha möjlighet att göra välgrundade val när de köper 
livsmedel. Ett välgrundat val kan bland annat bidra till att lösa det ökande fetmaproblemet i 
Europa.

Livsmedelsinformationen ska därför ge en grundlig introduktion till innehållet i det livsmedel 
som konsumenten köper samt ge en snabb överblick om livsmedlet är hälsosamt. Följaktligen 
har jag valt att ta med många av ändringsförslagen i yttrandet från det föregående utskottet.  

Som huvudpunkt har jag valt att stå fast vid det obligatoriska innehållet i 
näringsvärdedeklarationen som det föregående utskottet rekommenderade. Jag har tagit med 
de åtta viktigaste näringsämnena – alla angivna per 100 g eller 100 ml – som ska anges i 
samma synfält på förpackningen. Näringsdeklarationen behöver inte stå i det största synfältet 
eller på framsidan av förpackningen. Jag föreslår att framsidan av förpackningen ska 
användas för att få en snabb överblick. Därför föreslår jag att energivärdet (kalorivärdet) ska 
anges på framsidan av förpackningen. Informationen bör kompletteras med en färgkod som 
anger om livsmedlet har ett högt, medelhögt eller lågt energivärde.

Ett annat tillägg gäller mitt förslag att alla typer av alkohol bör märkas. Alkohol innehåller 
stora mängder kalorier vilket kan ha stor inverkan på det dagliga energiintaget. Konsumenten 
bör få denna information samtidigt som han eller hon analyserar livsmedelsinformationen. 

Välinformerade och mer insatta konsumenter kan ta ansvar för sin egen hälsa. En förbättrad 
livsmedelsinformation kommer att få stor betydelse för de europeiska konsumenterna i 
vardagen, då de kan göra välgrundade val när de handlar mat.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens Vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsvärdesdeklarationer är ett viktigt 
verktyg för att informera konsumenterna 
om livsmedlens sammansättning och hjälpa 
dem att göra välgrundade val. I EU:s 
strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 
understryks att konsumenternas möjlighet 
att göra informerade val är avgörande för 
såväl effektiv konkurrens som 
konsumenternas välbefinnande. Kunskap 
om grundläggande näringsprinciper och 
ändamålsenlig näringsvärdesinformation 
på livsmedel skulle göra det påtagligt 
enklare för konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val.

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens Vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsdeklarationer är en metod att 
informera konsumenterna om livsmedlens 
sammansättning och hjälpa dem att göra 
välgrundade val. Utbildnings- och 
informationskampanjer som drivs av 
medlemsstaterna är viktiga för att öka 
konsumenternas förståelse av 
livsmedelsinformationen. I EU:s strategi 
för konsumentpolitiken 2007–2013 
understryks att konsumenternas möjlighet 
att göra informerade val är avgörande för 
såväl effektiv konkurrens som 
konsumenternas välbefinnande. Kunskap 
om grundläggande näringsprinciper och 
ändamålsenlig näringsvärdesinformation 
på livsmedel skulle göra det påtagligt 
enklare för konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val.

Or. en

Motivering

Att förbättra kosten och öka konsumenternas kunskaper om näringsvärdet i maten kan inte 
uppnås enbart genom märkning.  Redan i dag har konsumenterna svårt att förstå all 
information i märkningen, och det är mycket viktigt att medlemsstaterna är mer aktiva i 
upplysningskampanjer för att höja konsumentmedvetenheten. 
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet och hållbarhet.

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet, öppenhet och insyn och 
hållbarhet

Or. en

Motivering

För att inte missa EU:s nuvarande mål om en fullt fungerande inre marknad är det viktigt att 
alla nya krav anmäls och undersöks noggrant av samtliga berörda parter, så att man 
försäkrar sig om att de är berättigade och inte utgör något hinder för den fria rörligheten för 
varor.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Offentliga
samråd med samtliga berörda parter bör 
underlätta snabba och målinriktade 
ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

Or. en
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Motivering

Alla förändringar av förteckningen över obligatoriska uppgifter får stora följder för 
livsmedels- och dryckesindustrin.   Därför är det viktigt att det klart framgår av lagstiftningen 
att samråd måste hållas med samtliga berörda parter när man överväger nya krav på 
märkningen. Därmed säkras en öppen process där alla parter kan lämna sina synpunkter. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att liten teckenstorlek 
är en av de största orsakerna till att 
konsumenter är missnöjda med
livsmedelsetiketter. (26)

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

Or. en

Motivering

Etiketternas läsbarhet är avgörande för konsumenterna och bör fortsatt vara ett krav enligt 
den nya förordningen. När tydligheten hos märkningen bedöms bör dock en rad faktorer tas 
med i beräkningen, inte bara typsnittsstorleken.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att 
konsumenterna ges information om andra 
alkoholhaltiga drycker. Det finns redan 
särskilda gemenskapsbestämmelser för 
märkning av vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och 
får ordentlig information. I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, 
genom en positivlista över oenologiska 
metoder och behandlingar; metoder som 
inte ingår i denna lista är förbjudna. Det 
är därför lämpligt att vin tills vidare 
undantas från kravet på 
ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 
2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr […] av den […] om 
definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/892 ska samma slags undantag 

utgår
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gälla för att säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.
___________
1 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
2 EUT L [...], [...], s. [...].

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 

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

informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till 
nytta när de väljer vad de ska köpa. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan se 
den viktigaste näringsvärdesinformationen 
när de köper livsmedel bör energivärdet 
(kalorivärdet) anges i det huvudsakliga 
synfältet på framsidan av förpackningen, 
med ett system av olika färgkoder. All 
näringsvärdesinformation (energivärdet 
ska upprepas) bör anges tillsammans på 
en plats i samma synfält på 
förpackningen.  

Or. en

Motivering

Både obligatorisk och frivillig näringsvärdesinformation bör helst anges i samma synfält –
såsom nuvarande lagstiftning föreskriver för näringsdeklarationer – eftersom det vore 
förvirrande för konsumenterna om informationen skulle finnas på olika platser på 
förpackningen. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Kommissionen bör lägga fram ett 
förslag om ett förbud i hela EU mot 
konstgjorda transfettsyror.  Innan ett 
sådant förbud träder i kraft bör märkning 
av konstgjorda transfettsyror vara 
obligatoriskt. 

Or. en

Motivering

I sitt betänkande över vitboken om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma efterfrågade 
Europaparlamentet ett förbud i hela EU mot konstgjorda transfettsyror.  Eftersom 
konstgjorda transfettsyror är skadliga för hälsan och går att undvika bör ett förbud införas i 
hela EU för att skydda konsumenterna.  För att skydda konsumenterna bör även märkning av 
konstgjorda transfettsyror vara obligatoriskt tills ett sådant förbud träder i kraft.  
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Färdigförpackade livsmedel som produceras av små detaljhandelsföretag eller storhushåll 
tillverkas på ett icke-standardiserat sätt, där ingredienser och recept ofta varierar. Det är 
inte möjligt att fastställa en exakt näringsdeklaration för dessa typer av livsmedel. Uppgiften 
skulle också bli för tidsödande och kostsam för dessa företag. Det är viktigt att dessa typer av 
livsmedel undantas från kravet på en näringsdeklaration, antingen genom ett generellt 
undantag eller genom att medlemsstaterna ges rätt att bestämma reglerna för dessa 
kategorier, något som redan tillåts för livsmedel som inte är färdigförpackade. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast […] ska kommissionen 
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offentliggöra en omfattande och 
uppdaterad förteckning över 
märkningskraven i särskild 
gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel. Senast ... [**] ska 
kommissionen lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om hur 
dessa särskilda märkningskrav uppfyller 
denna förordning.  Om så är lämpligt ska 
kommissionen foga ett relevant förslag till 
rapporten.
___________
*
** 18 månader efter ikraftträdandet av 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Ett av de främsta målen med förslaget är förenkling. Alltför många sektorsspecifika EG-
direktiv och EG-förordningar innehåller märkningsbestämmelser.  Det är nödvändigt att 
samla ihop dem, kontrollera att de är förenliga med de allmänna principerna och ge enkel 
tillgång till den enorma mängden krav för alla företagare och berörda parter i 
livsmedelskedjan. Man bör uppmärksamma alla eventuella fall av bristande konsekvens med 
de allmänna reglerna. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag 
fram till vilken livsmedlet vid rätt 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper.

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag
fram till vilken livsmedlet vid angiven 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper.

Or. en

Motivering

Bästföredatumet ska ses i samband med den angivna förvaringen.  Det är 
livsmedelsföretagarens ansvar att räkna fram och ange bästföredatum i kombination med 
förvaringen.  Vidare bör man här även definiera sista förbrukningsdag.  
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Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) framställningsdatum: den dag då 
livsmedlet blir den produkt som beskrivs.  

Or. en

Motivering

Det bör finnas en definition av framställningsdatum för att förbättra 
konsumentinformationen.  Den föreslagna definitionen är identisk med definitionen i Codex 
Alimentarius (CODEX STAN 1-1985). 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I syfte att underlätta en smidigt fungerande inre marknad och minimera förpackningsavfall är 
det normalt att bevilja en övergångsperiod när nya märkningskrav införs. En sådan period 
kan dock vara olämplig när det handlar om en omedelbar fara för allmänhetens hälsa. 
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa. Konsumenternas 
möjlighet att göra ett välgrundat val får 
heller inte begränsas. 

Or. en

Motivering

Detta ansvar bör inte begränsas till enbart frågan om skyddet av konsumenternas hälsa.  

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, iaktta vederbörlig 
omsorg för att säkerställa att den 
föreskrivna livsmedelsinformationen har
angetts, i synnerhet genom att inte 
leverera livsmedel som de, på grundval av 
den information som de besitter i egenskap 
av fackmän, vet eller misstänker inte 
uppfyller kraven.

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, inte leverera livsmedel 
som de, på grundval av den information 
som de besitter i egenskap av fackmän, 
eller som deras leverantörer har försett 
dem med, vet inte uppfyller kraven i denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Distributörerna kan inte i förväg hållas fullt ansvariga för uppgifter på produkter av ett annat 
märke än deras eget. 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Rätten till information om mängden ingredienser och ursprungsland bör tillämpas även på 
icke färdigpackade produkter.  

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f och h
även finns på den yttre förpackning i vilken 
livsmedlet presenteras när det saluförs.

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f , g och 
h även finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
saluförs.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artiklarna 10–34 och om 
inget annat följer av undantagen i detta 
kapitel, ska följande uppgifter vara 
obligatoriska:

1. I enlighet med artiklarna 10–34 och om 
inget annat följer av undantagen i detta 
kapitel, kapitel V och kapitel VI, ska 
följande uppgifter vara obligatoriska: 

Or. en

Motivering

En hänvisning till kapitel V och kapitel VI klargör att inte alla obligatoriska uppgifter krävs 
för icke färdigpackade livsmedel, och att kraven i kapitel IV i fråga om frivilligt märkta 
livsmedel bara gäller om det ges frivillig information. En livsmedelsoperatör som frivilligt 
ger näringsvärdesinformation bör inte vara skyldig att ge annan information som normalt 
skulle krävas för färdigförpackade livsmedel, men som är irrelevanta för icke 
färdigförpackade livsmedel. Dessutom bör det vara upp till livsmedelsoperatören att själv 
avgöra om uppgifterna ska ges.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ingredienser som förtecknas i bilaga II 
och som orsakar allergi eller intolerans 
samt ämnen som framställts därav.

c) Ingredienser som förtecknas i bilaga II 
och som orsakar allergi eller intolerans 
samt ämnen som framställts därav, med
iakttagande av de specifika 
bestämmelserna för livsmedelsprodukter 
som inte är färdigförpackade. 

Or. en

Motivering

Den av kommissionen föreslagna texten utvidgar i denna artikel skyldigheten till märkning i 
fråga om allergener till icke färdigförpackade produkter, liksom artikel 13.4. En skyldighet 
till märkning i fråga om allergener på icke färdigförpackade livsmedel skulle leda till en 
systematisk märkning av dessa allergener, i syfte att täcka alla risker för korsvis förorening. 
Det verkar dock som att allergikerorganisationerna föredrar en skyldighet att lämna 
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information på försäljningsstället genom affischer eller faktablad.  

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bästföredatum eller sista 
förbrukningsdag.

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

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Framställningsdatum.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna uppnå förordningens syfte, nämligen att ge konsumenterna lämplig 
information om den mat de konsumerar så att de kan göra välgrundade val, är det väsentligt 
att de blir upplysta om framställningsdatumet.  

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan ändra bilaga III. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 

utgår
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förfarandet med kontroll i artikel 49.4.

Or. en

Motivering

Ändringar av de obligatoriska uppgifterna utgör inte sådana ”icke-väsentliga delar” i 
förordningen som möjligen skulle kunna antas enligt kommittéförfarandet. Detta är 
lagstiftarens ansvarsområde. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 ska inte påverka tillämpningen av 
mer specifika gemenskapsbestämmelser 
om mått och vikt.

Artikel 9 ska inte påverka tillämpningen av 
mer specifika gemenskapsbestämmelser 
om mått och vikt. Bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/45/EG av den 5 september 2007 om 
fastställande av bestämmelser för 
färdigförpackade varors nominella 
mängder1 ska beaktas.
____________

1 EUT L 247, 21.9.2007, s.17.

Or. en

Motivering

För att öka förordningens läsbarhet bör man lägga till en hänvisning till direktiv 2007/45/EG 
om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 41.

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade, som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran och livsmedel som 
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färdigförpackas för direkt försäljning, 
gäller bestämmelserna i artikel 41. 

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg klargörs att artikel 13.4 hänvisar till artikel 41 även när det gäller 
livsmedel som direktförpackas (livsmedel som förpackas på försäljningsstället) och inte 
enbart med avseende på färdigförpackade livsmedel.  I den av kommissionen föreslagna 
artikel 13.4 saknas en hänvisning till livsmedel som direktförpackas, trots att de omfattas av 
artikel 41 som det hänvisas till i artikel 13.4.  

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1 a–
k, ska de obligatoriska uppgifterna i artikel 
9.1, när de anges på förpackningen eller 
den etikett som är fäst vid denna, vara 
tryckta på förpackningen eller etiketten 
med ett läsbart typsnitt och med en 
teckenstorlek enligt följande:

– Minst 1,2 mm för förpackningar och 
behållare vars största yta eller etikett är 
mellan 25 och 50 cm2.
– Minst 2 mm för förpackningar och 
behållare vars största yta eller etikett är 
mellan 50 och 75 cm2.
– Minst 2,5 mm för förpackningar och 
behållare vars största yta eller etikett är 
75 cm2 eller mer.

Or. en
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Motivering

En minsta storlek på 3 mm skulle bidra till att förpackningarnas storlek ökade, vilket strider 
mot miljömålen.  En något mindre storlek är tillräcklig för de allra flesta konsumenter, på 
villkor att strikta kriterier om läslighet tillämpas. 

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De obligatoriska uppgifterna som 
anges i artikel 9.1 ska presenteras på ett 
sådant sätt att en betydande kontrast 
mellan de tryckta upplysningarna och 
bakgrunden säkerställs och att de är lätta 
att se, klart läsbara och outplånliga.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k ska finnas i samma synfält.

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k och i artikel 9.1 c, f, g och j ska 
finnas i samma synfält. 

Or. en

Motivering

Alla uppgifter som rör hälsa (allergiframkallande ämnen, bästföredatum, förvarings- och 
bruksanvisning) bör finnas i samma synfält.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 25 cm2. Särskilda nationella 
bestämmelser får införas för sådana 
förpackningar eller behållare i de 
medlemsstater som har flera officiella 
språk.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 10 cm2är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f 
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i artikel 
9.1 b ska tillhandahållas på andra sätt eller 
göras tillgängliga på konsumentens 
begäran.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 14.4 är endast uppgifterna i artikel 
9.1 a, b, c, e och f obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten för 
förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 25 cm2. För 
att avhjälpa eventuella problem med 
läsbarheten ska de uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b även tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran. 

Or. en

Motivering

Ingrediensförteckningen bör alltid finnas med, oavsett förpackningens storlek.  Att man 
tillämpar artikel 14.4 garanterar dock inte en optimal läsbarhet för alla konsumenter. Därför 
bör dessa uppgifter även kunna tillhandahållas på andra sätt. 
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedlets beteckning ska vara dess 
föreskrivna beteckning. Om det inte finns 
någon sådan beteckning, ska livsmedlets 
beteckning vara dess vedertagna 
beteckning eller, om det inte finns någon 
vedertagen beteckning eller denna inte 
används, ska en beskrivande beteckning av 
livsmedlet ges.

1. Livsmedlets beteckning ska vara dess i 
lag föreskrivna beteckning. Om det inte 
finns någon sådan beteckning, ska 
livsmedlets beteckning vara dess 
vedertagna beteckning eller, om det inte 
finns någon vedertagen beteckning eller 
denna inte används, ska en beskrivande 
beteckning av livsmedlet ges.

Or. en

Motivering

Språklig ändring i konsekvens med det befintliga termbruket i märkningsdirektivet 
2000/13/EG. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning.

1. De ingredienser som förtecknas i bilaga 
II eller ämnen som härrör från en 
ingrediens som förtecknas i den bilagan 
ska, om inget annat följer av den bilagan, 
anges på etiketten med en precis uppgift 
om ingrediensens beteckning eller det 
ämne som orsakar allergi eller intolerans.

Or. en

Motivering

Det är tydligare och effektivare att ange ämnet som orsakar allergi och intolerans, i stället 
för ingrediensen som innehåller ett sådant ämne.  

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) volymenheter i fråga om vätskor, a) volymenheter i fråga om vätskor, i 
enlighet med vad som avses i rådets 
direktiv 85/339/EEG av den 27 juni 1985 
om förpackningar för drycker och 
flytande livsmedel.
__________
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Or. en

Motivering

Språklig ändring i konsekvens med det befintliga termbruket i märkningsdirektivet 
2000/13/EG.  Eftersom det i praktiken föreligger ett oklart rättsläge för vissa livsmedel i 
fråga om avgränsningen mellan ”fast” och ”flytande” (bland annat för ketchup, såser, 
majonnäs, glass och kryddor) bör punkt 1 göras mer specifik. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Energivärde. a) Energivärde (kalorivärde). 

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Mängden av fett, kolhydrater, salt och 
socker. 

Or. en

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Mängden av mättade fettsyror, 
transfetter, kostfiber och protein.

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För alkoholhaltiga drycker ska den 
obligatoriska näringsdeklarationen 
innehålla energivärdet och mängden 
kolhydrater.

Or. en

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kostfibrer. utgår
g) Protein.

Or. en
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Kolesterol.

Or. en

Motivering

Att man anger kolesterol separat från de fetter som innehåller kolesterol kan vara till nytta 
för konsumenterna. 

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Bästföredatum. 

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan ändra 
förteckningarna i punkterna 1 och 2.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta handlar inte om icke-väsentliga delar. Ändringar av förteckningen över näringsämnen 
får stora följder. Därför bör detta vara lagstiftarens ansvar. 

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
eller beståndsdelar av dessa som avses i 
punkt 1 ska uttryckas per 100 g eller per 
100 ml.  

Mängden som nämns i punkt 1 får också 
uttryckas per portion. 

Or. en

Motivering

För att ge konsumenterna möjlighet att jämföra olika livsmedel inom samma kategori –
oavsett storlek på och innehåll i förpackningarna – är det absolut nödvändigt att mängden 
energi och näringsämnen alltid anges per 100 g eller per 100 ml. Utöver detta bör det vara 
möjligt att uttrycka mängden per portion, om producenten så önskar. 

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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bilaga XI.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I vissa fall skulle det också vara till nytta för konsumenterna om energivärdet angavs per 
portion. Definitionen av portionsstorleken måste dock alltid harmoniseras för att olika 
märken av samma produkttyp ska kunna jämföras.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den obligatoriska näringsdeklarationen
i det huvudsakliga synfältet för de delar 
som avses i artikel 29.1 a och andra 
bestämmelser får uttryckas per portion 
endast om livsmedlet är färdigförpackat i 
portionsförpackning och samtliga 
portioner är identiska.  

Or. en



PE430.628v01-00 28/46 PA\795698SV.doc

SV

Motivering

I vissa fall skulle det också vara till nytta för konsumenterna om energivärdet angavs per 
portion. Definitionen av portionsstorlekarna måste dock alltid harmoniseras för att olika 
märken av samma produkttyp ska kunna jämföras.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsdeklarationen i det huvudsakliga 
synfältet för de delar som anges i artikel 
29.1 a kan uttryckas endast per portion för 
de livsmedel som inte anges i artikel 29.2.  
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3 före 
övergångsperiodens utgång.

Or. en

Motivering

I vissa fall skulle det också vara till nytta för konsumenterna om energivärdet angavs per 
portion. Definitionen av portionsstorlekarna måste dock alltid harmoniseras för att olika 
märken av samma produkttyp ska kunna jämföras.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning:

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

fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

Or. en

Motivering

För att konsumenterna snabbt ska kunna se produktens energivärde ska detta finnas på 
framsidan av förpackningen. Förutom att konsumenterna får mer övergripande information 
är det värdefullt för dem att i samma synfält få all information som behövs för att göra ett 
välgrundat val. 

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den obligatoriska näringsdeklarationen
och deklarationen av de beståndsdelar
som anges i artikel 29.2 ska anges samlad 
på ett ställe och, i förekommande fall för 
de beståndsdelar som anges i artikel 29.2, 
i den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII. 

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4 - stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om energivärdet eller innehållet av ett 
eller flera näringsämnen i en vara är lika 
med noll får uppgifterna om 
näringsvärdet för dessa beståndsdelar 
ersättas med orden ”Innehåller ej …” i
omedelbar anslutning till 
näringsdeklarationen, om en sådan finns.

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkterna 5 och 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen ska senast […]* anta 
särskilda åtgärder för att fastställa 
reglerna för de grafiska former eller 
symboler som används vid presentationen 
av den obligatoriska näringsdeklaration
som avses i punkt 1. 

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna.
b) Det finns belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dessa 
presentationsformer.
6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Utan att det påverkar denna bestämmelse, 
och under förutsättning att det inte 
hindrar den fria rörligheten för varor på 
den inre marknaden, får ytterligare 
grafiska former eller symboler användas 
vid presentationen av 
näringsdeklarationen i överensstämmelse 
med ett nationellt system i 
överensstämmelse med artikel 44, 
förutsatt att de väsentliga kraven är 
uppfyllda. 
_____________
*EUT: Tre år efter ikraftträdandet av 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Frivillig information får inte anges så 
att det tillgängliga utrymmet för 
obligatorisk information minskar.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bestämmelserna i artikel 14 ska inte 
gälla frivillig information, men sådan 
information ska under alla 
omständigheter vara lättläst.

Or. en

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Whisky som säljs i EU märks av hävd med ursprungsland, och konsumenterna anser att 
denna information är ytterst viktig. För vissa whiskymärken, som saknar uppgift om 
ursprung, används andra beteckningar i syfte att ge intrycket att whiskyn kommer från ett av 
de stora whiskyproducerande länderna, trots att den inte gör det. Det är därför lämpligt att 
ursprunget anges för all whisky som säljs i EU, så att konsumenterna inte vilseleds. 

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Gemensam positiv näringsvärdessymbol 

1. Kommissionen ska senast […]* 
fastställa en gemensam positiv 
näringsvärdessymbol för att hjälpa 
konsumenterna att hitta det mest 
hälsosamma alternativet inom olika 
livsmedelskategorier.
Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.
2. Livsmedel som kan komma i fråga för 
märkning med den gemensamma positiva 
näringsvärdessymbolen ska uppfylla de 
kriterier som anges av kommissionen och 
de näringsprofiler som fastställs i enlighet 
med artikel 4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.1   
3. De kriterier som avses i punkt 2 ska 
fastställas med beaktande av framför allt 
a) livsmedlets totala 
näringsvärdessammansättning och 
innehåll av näringsämnen som är 
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vetenskapligt erkända som välgörande för 
hälsan. 
b) livsmedlets totala 
näringsvärdessammansättning och 
innehåll av näringsämnen som är 
vetenskapligt erkända som välgörande för 
hälsan, 
Kriterierna ska grunda sig på 
vetenskapliga rön om kost och näring och 
dess inverkan på hälsan.  
När kommissionen fastställer kriterierna 
ska den begära att livsmedelsmyndigheten 
inom tolv månader tillhandahåller de 
relevanta vetenskapliga råden. 
___________
*den 1 januari tredje året efter 
antagandet av denna förordning.
1 EUT L 404, 30.12.2006, s.9.

Or. en

Motivering

En gemensam positiv näringsvärdessymbol skulle hjälpa konsumenterna att hitta det
hälsosammare alternativet när de handlar mat. Livsmedel som märks med den positiva 
symbolen skulle till exempel kunna innehålla mindre fett, socker, salt och mer kostfiber än 
livsmedelsprodukter av samma typ som inte är märkta med symbolen. Med en positiv symbol 
kan konsumenterna välja ett hälsosammare alternativ efter bara ett snabbt ögonkast vid 
inköpstillfället. 

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Princip

Medlemsstaterna får endast anta 
bestämmelser om livsmedelsinformation 
när detta tillåts enligt denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Mjölk och mjölkprodukter

Medlemsstaterna kan medge undantag 
från artiklarna 9.1 och 10.2 i fråga om 
mjölk och mjölkprodukter i returglas.
De ska utan dröjsmål överlämna texten 
till dessa bestämmelser till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För livsmedel som erbjuds till
försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för direkt 
försäljning, kan medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artiklarna 9 och 10 ska 
anges.

1. För livsmedel som erbjuds till 
försäljning till slutkonsumenter eller 
storhushåll utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för direkt 
försäljning, får medlemsstaterna anta 
närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som omfattas av artikel 9.1 a–d, g och i
samt artikel 10 ska visas eller anges.

Or. en

Ändringsförslag 61
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Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna får kräva att de övriga
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska visas eller anges, och anta 
närmare bestämmelser om hur de 
uppgifterna ska visas eller anges. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 utgår
Anmälningsförfarande

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

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Närmare bestämmelser

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
kapitel. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 49.2.
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Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Nationella system

1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system som består uteslutande 
av icke-bindande regler, t.ex. 
rekommendationer, vägledning, normer 
eller andra icke-bindande regler (nedan 
kallade nationella system), och som syftar 
till att följande bestämmelser tillämpas i 
enlighet med de väsentliga krav som 
fastställs i dem:
a) Artikel 33.2 om andra uttrycksformer 
för näringsvärdesdeklarationen.
b) Artikel 34.5 om presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen.
2. Kommissionen kan besluta att andra 
bestämmelser i lagstiftningen om 
livsmedelsinformation, förutom dem som 
anges i punkt 1, får tillämpas genom 
nationella system och fastställa relevanta 
väsentliga krav för detta. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.
3. Nationella system kan utarbetas av 
medlemsstaterna på deras eget initiativ 
eller på begäran av berörda parter i 
överensstämmelse med de allmänna 
principer och krav som fastställs i 
kapitlen II och III i denna förordning och
a) som ett resultat av grundlig 
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konsumentforskning, och
b) efter omfattande samråd med många 
olika berörda parter och på grundval av 
bästa metoder.
4. Nationella system ska omfatta lämpliga 
mekanismer för att ge konsumenterna 
möjlighet att identifiera livsmedel som 
märkts i enlighet med nationella system, 
övervaka efterlevnaden av systemet och 
utvärdera dess inverkan.
5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om de nationella 
system som avses i punkt 1, inklusive ett 
identitetsmärke för livsmedel som märkts i 
enlighet med det nationella systemet.
Kommissionen ska göra dessa uppgifter 
tillgängliga för allmänheten, i synnerhet 
genom en särskild webbsida.
6. Kommissionen ska främja och 
organisera informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna och sig själv i frågor 
som rör antagandet och tillämpningen av 
de nationella systemen. Den ska 
uppmuntra berörda parter att delta i detta 
utbyte, särskilt genom rådgivande 
gruppen för livsmedelskedjan, djurhälsa 
och växters sundhet, som inrättades 
genom kommissionens beslut 
2004/613/EG av den 6 augusti 2004 om 
inrättande av en rådgivande grupp för 
livsmedelskedjan, djurhälsa och växters 
sundhet.
7. Kommissionen kan, efter samråd med 
medlemsstaterna, anta riktlinjer för 
tillämpningen av denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 65
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Förslag till förordning
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45 utgår
Presumtion om överensstämmelse

1. All livsmedelsinformation som 
tillhandahålls i överensstämmelse med 
ett nationellt system ska antas uppfylla 
de väsentliga krav som avses i artikel 
44.1 och 44.2.
2. Tillämpningen av nationella system ska 
inte hindra den fria rörligheten för varor.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46 utgår
Gemenskapsåtgärder

1. Om kommissionen anser att ett 
nationellt system inte uppfyller kraven i 
denna förordning, kan den, efter att ha 
informerat den kommitté som anges i 
artikel 49.1, anta ett beslut där den 
begär att en medlemsstat upphäver eller 
ändrar detta nationella system.
2. Kommissionen kan anta 
tillämpningsåtgärder för de bestämmelser 
som avses i artikel 44.1 och 44.2. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47 utgår
Tillämpningsbestämmelser

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
kapitel. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 49.2.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 53 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17.1 ska tillämpas från och med 
[den första dagen i månaden 15 år efter 
ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 53 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedel som släpps ut på marknaden 
innan denna förordning börjar tillämpas 
och som inte uppfyller förordningens krav 
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får saluföras till dess att samtliga lager är 
uttömda.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.3 – högerspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Innehåller en källa till fenylalanin” ”Innehåller aspartam”

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att göra det lättare för konsumenterna att förstå, i och med att 
man använder det vanliga namnet och inte den tekniska termen

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. YTBEHANDLING AV FRUKT OCH 
GRÖNSAKER 
Frukt och 
grönsaker som 
ytbehandlats 
efter skörden 
med tillsatser 
eller 
bekämpnings-
medel

”Ytbehandlat” 

Or. en

Motivering

De nuvarande reglerna innehåller inget generellt krav på information om ytbehandling av 
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frukt och grönsaker efter skörden med hjälp av antingen tillsatser eller bekämpningsmedel, 
för att upprätthålla färskheten. Det innebär att produkten exponeras med en annan 
”färskhet” än vad konsumenterna förväntar sig. Konsumenterna har rätt att få veta om de 
livsmedel de köper har ytbehandlats. 

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Socker.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta, eller för flaskor den 
största etiketten, är mindre än 25 cm2. 

Or. en



PE430.628v01-00 44/46 PA\795698SV.doc

SV

Motivering

I vissa branscher, särskilt för spritdrycker, är det vanligt med försäljning av miniatyrflaskor, i 
typfallet 5 cl. På grund av deras mindre storlek och funktion som ”smakprovsförpackningar” 
är det lämpligt att även de undantas från vissa märkningskrav. Det är dock svårt att mäta 
flaskor för att avgöra deras största yta. Därför är det enklare, inte minst för 
tillsynsmyndigheterna, att den avgörande faktorn för undantag är den största etikettstorleken. 

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tuggummi.

Or. en

Motivering

Produkter som säljs i blandningar, presentförpackningar och i mixade flerpack samt 
tuggummin bör också undantas. 

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – punkt 5 – vänsterspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Blandningar av kryddor eller örtkryddor 
där ingen krydda eller örtkrydda påtagligt 
dominerar med hänsyn till vikt

5. Blandningar och beredningar av 
kryddor eller örtkryddor där ingen krydda 
eller örtkrydda påtagligt dominerar med 
hänsyn till vikt. 

Or. en

Motivering

Det nuvarande systemet bör behållas. Hittills har även kryddberedningar omfattats. 
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkterna 1 och 2 – högerspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ”Olja” tillsammans med 1. ”Olja” tillsammans med

antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om en härdad olja såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfetter ingår i 
näringsdeklarationen.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om en härdad olja.

2. ”Fett”, tillsammans med 2. ”Fett”, tillsammans med

antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

en uppgift om deras specifika vegetabiliska 
eller animaliska ursprung.

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfetter ingår i 
näringsdeklarationen.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett.

Or. en

Motivering

Transfetterna är kända för att vara skadliga för hälsan och är förbjudna i flera länder. Det 
måste därför bli obligatoriskt att på ett väl synligt sätt ange om de förekommer. Det faktum 
att de ingår i näringsdeklarationen bör inte få hindra att de anges tydligt bland 
ingredienserna. 
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 4 – vänsterspalten

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stärkelse, och stärkelse som modifierats 
genom fysikaliska processer eller med 
hjälp av enzymer

4. Stärkelse, och stärkelse som modifierats 
genom fysikaliska processer eller med 
hjälp av enzymer, rostad eller dextrinerad 
stärkelse, stärkelse som är modifierad 
med behandling med syra eller alkali och 
blekt stärkelse.

Or. en

Motivering

Kategorin stärkelse bör kompletteras med rostad eller dextrinerad stärkelse, stärkelse som är 
modifierad med behandling med syra eller alkali och blekt stärkelse. Dessa ämnen används 
praktiskt i samband med livsmedelstillverkning och bör anges i ingrediensförteckningen.  I 
direktiv 95/2/EG om livsmedelstillsatser undantas dessa ämnen uttryckligen från den 
rättsaktens tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt 
anges.

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag ska även livsmedlets avrunna nettovikt 
vid tidpunkten för förpackningen anges. 

Or. en

Motivering

Nettovikten av ett livsmedel i fast form som ligger i en lag kommer att förändras under 
perioden från tillverkningen till försäljningen till konsumenten, till följd av vanliga reaktioner 
mellan livsmedlet och lagen. Hur mycket nettovikten förändras beror på flera omständigheter, 
t.ex. tidsrymden, temperaturen och förhållandena under transport och förvaring. Därför bör 
man ange nettovikten vid tidpunkten för tillverkningen, då livsmedelsproducenten är fullt 
ansvarig för produkten och i stånd att ange nettovikten korrekt.


