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Ændringsforslag 7
Henri Weber

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 9
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Fødevaresikkerheden er en væsentlig 
forudsætning for fødevarers frie
bevægelighed i det indre marked med 
hensyn til sikring af borgernes sundhed og 
velvære.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Den frie bevægelighed for sikre og 
sunde fødevarer er et afgørende aspekt af 
det indre marked og bidrager i høj grad til 
beskyttelsen af borgernes sundhed og 
velvære og af deres sociale og økonomiske 
interesser, samtidig med at det gavner den 
europæiske konkurrenceevne ved at give 
europæiske virksomheder et større 
hjemmemarked.

Or. en

Ændringsforslag 11
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2 a) Denne forordning sigter på at 
garantere fødevaresikkerheden for varer, 
der markedsføres og henvender sig til 
sårbare befolkningsgrupper såsom 
spædbørn, småbørn og mennesker berørt 
af bestemte sygdomme. For at sikre et højt 
sundhedsmæssigt beskyttelsesniveau for 
disse grupper er det nødvendigt, at en 
række potentielt farlige stoffer eller 
stoffer, der er anerkendt som farlige, ikke 
indgår i sammensætningen af disse 
produkter eller i sammensætningen af 
deres beholdere.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 
kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde og i lyset 
rapporten af 22. juni 2000 fra 
Kommissionens videnskabelige komité for 
levnedsmidler var det ikke muligt at nå 
frem til brugbare konklusioner vedrørende 
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stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Med hensyn til 
særbestemmelser for fødevarer til 
personer, der lider af forstyrrelser i 
kulhydratstofskiftet (sukkersyge), 
konkluderes det i en rapport fra 
Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

udarbejdelse af specifikke bestemmelser, 
fordi der blandt medlemsstaterne og 
interesseparterne var stor uenighed om, 
hvad en sådan særlovgivning skulle 
omfatte, hvor mange underkategorier af 
fødevarer der skulle indgå, hvilke kriterier 
der skulle gælde for fastsættelse af krav til 
produkternes sammensætning, og hvordan 
innovationen inden for produktudvikling 
ville kunne forventes at blive påvirket. Det 
er nødvendigt, at dette arbejde fortsætter, 
og Kommissionen bør opfordres til at 
udarbejde en rapport om fødevarer til 
indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde med henblik på 
udarbejdelse af en sammenhængende og 
effektiv strategi til beskyttelse af 
forbrugerne, producenter i denne sektor 
og det indre markeds funktion. Ud fra 
denne rapports konklusioner kan 
Kommissionen fremsætte forslag til 
ændring af de relevante EU-bestemmelser 
eller tage nye initiativer, hvor dette anses 
for passende, på et sektorspecifikt
grundlag.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og sikringen af et velfungerende indre 
marked foreslå, at der udarbejdes en rapport om behovet for at harmonisere bestemmelserne 
om sammensætning og mærkning af fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde.

Ændringsforslag 13
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at 
der kan vedtages særbestemmelser 
vedrørende følgende to specifikke 

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

kategorier af fødevarer, som er omfattet af 
definitionen af fødevarer bestemt til særlig 
ernæring: "fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især for sportsfolk" og 
"fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer 
til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde var det ikke 
muligt at nå frem til brugbare konklusioner 
vedrørende udarbejdelse af specifikke 
bestemmelser, fordi der blandt 
medlemsstaterne og interesseparterne var
stor uenighed om, hvad en sådan 
særlovgivning skulle omfatte, hvor mange 
underkategorier af fødevarer der skulle 
indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for 
fastsættelse af krav til produkternes 
sammensætning, og hvordan innovationen 
inden for produktudvikling ville kunne 
forventes at blive påvirket. Denne kategori 
af fødevarer bør af hensyn til sikringen af 
et velfungerende indre marked være 
omfattet af forordning (EF) nr. 1924/2006 
og opfylde kravene i denne forordning.
Med hensyn til særbestemmelser for 
fødevarer til personer, der lider af 
forstyrrelser i kulhydratstofskiftet 
(sukkersyge), konkluderes det i en rapport 
fra Kommissionen, at der ikke er 
videnskabeligt grundlag for at fastlægge 
særlige kriterier for sammensætningen af 
disse fødevarer.

Or. pt

Begrundelse

En passende lovgivningsmæssig ramme for fødevarer til sportsfolk vil forbedre 
retssikkerheden og afværge, at der vedtages en lang række nationale love, der kan virke 
forstyrrende for det indre markeds gnidningsløse funktion.

Ændringsforslag 14
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Direktiv 2009/39/EF bør derfor
afløses af nærværende retsakt. For at 
forenkle anvendelsen af den nye retsakt og 
for at sikre en ensartet fremgangsmåde i 
alle medlemsstaterne bør nærværende 
retsakt udformes som en forordning.

Or. fr

Begrundelse

Den videnskabelige udvikling går hurtigt, og det kan således ikke udelukkes, at der ikke i 
fremtiden vil være behov for at fastsætte nye kategorier af fødevarer, der er specielt egnet til 
særlige kategorier af forbrugere.

Ændringsforslag 15
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer;
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad og 
fødevarer til særlige medicinske formål.

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

og fødevarer til særlige medicinske formål.
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 
1999/21/EF sikrer den frie bevægelighed 
for sådanne fødevarer på tilfredsstillende 
vis og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, mælkebaserede 
drikkevarer til småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.
Desuden bør begrebet "særlig ernæring" 
bevares og være strengt begrænset til 
produkter, der kan påvise en særlig evne 
til at opfylde særlige ernæringsmæssige 
behov hos sårbare grupper i 
befolkningen, og disse produkter bør ikke, 
hvis dette ikke er tilfældet, kunne 
markedsføres i henhold til gældende EU-
ret.

Or. fr

Begrundelse

Beriget småbørnsmælk til børn i alderen 1-3 er produkter, der er specielt designet til at dække 
disse børns ernæringsmæssige behov, og de skal opfylde meget strenge krav til 
fødevaresikkerhed, navnlig med hensyn til indhold af pesticidrester. Den grad af sikkerhed, 
der for øjeblikket gælder for babymad, skal ligeledes anvendes til fødevarer til børn i alderen 
1-3.

Ændringsforslag 16
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer;
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad, 
mælkebaserede drikkevarer til småbørn
og fødevarer til særlige medicinske formål.
Erfaringen viser, at Kommissionens 
direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF, 
1999/21/EF og 1996/8/EF samt 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 sikrer den frie bevægelighed for 
sådanne fødevarer på tilfredsstillende vis 
og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, mælkebaserede 
drikkevarer til småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF, 1999/21/EF og
1996/8/EF samt Kommissionens 
forordning (EF) nr. 41/2009. Desuden bør 
begrebet "særlig ernæring" bevares og 
være strengt begrænset til produkter, der 
kan påvise en særlig evne til at opfylde 
særlige ernæringsmæssige behov hos 
sårbare grupper i befolkningen, og disse 
produkter bør ikke, hvis dette ikke er 
tilfældet, kunne markedsføres i henhold 
til gældende EU-ret.

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende at begrebet fødevarer bestemt til særlig ernæring genindføres. Dermed vil 
der kunne opstilles kriterier for beskyttelse af småbørn for så vidt angår sikkerhedskrav til 
ernæring og fødevarer, der er specifikke for denne aldersgruppe, herunder for tilsætning af 
næringsstoffer, for mikrobiologiske risici og for forurenende stoffer. Undladelse af at 
inkludere disse produkter vil medføre, at disse produkter reguleres som almindelige fødevarer 
og underlægges de ernæringsmæssige kriterier og renhedskriterier, der er fastsat for den 
voksne befolkning, og som ikke altid er egnede for børn i alderen 12-36 måneder.

Ændringsforslag 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer;
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad,
fødevarer til særlige medicinske formål
samt fødevarer til personer med 
glutenintolerans. Erfaringen viser, at 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF og1999/21/EF samt 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 sikrer den frie bevægelighed for 
sådanne fødevarer på tilfredsstillende vis 
og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
krav til sammensætningen af og oplysning 
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spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål samt fødevarer til 
personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF
samt Kommissionens forordning (EF) nr.
41/2009.

Or. en

Ændringsforslag 18
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) For visse befolkningsgrupper udgøres 
hele eller en del af den daglige kost af et 
begrænset antal kategorier af fødevarer;
sådanne kategorier af fødevarer er af 
afgørende betydning for reguleringen af 
visse fysiologiske forhold og/eller er helt 
nødvendige for at opretholde den 
ernæringsmæssige tilstrækkelighed hos 
bestemte, nærmere afgrænsede, sårbare 
befolkningsgrupper. Disse kategorier af 
fødevarer tæller blandt andet 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier samt babymad,
fødevarer til særlige medicinske formål
samt fødevarer til personer med 
glutenintolerans. Erfaringen viser, at 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF og1999/21/EF samt 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 sikrer den frie bevægelighed for 
sådanne fødevarer på tilfredsstillende vis 
og samtidig sikrer et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden. Denne 
forordning bør derfor fokusere på generelle 
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baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn samt fødevarer til 
særlige medicinske formål, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

krav til sammensætningen af og oplysning 
om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad til 
spædbørn og småbørn, fødevarer til 
medicinske formål samt fødevarer til 
personer med glutenintolerans, under 
hensyntagen til Kommissionens direktiv 
2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF
samt Kommissionens forordning (EF) nr.
41/2009.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti



PE480.536v01-00 14/59 AM\889163DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I betragtning af sårbarheden af de 
kategorier af personer, der er omfattet af 
denne forordning, er det afgørende, at et 
vist antal stoffer, der er anerkendt som 
skadelige, ikke indgår i 
sammensætningen af fødevarer til disse 
grupper. Dette gælder ligeledes i medfør 
af forsigtighedsprincippet for så vidt 
angår stoffer, der medfører en risiko, men 
hvorom der hersker videnskabelig 
usikkerhed. Der bør etableres og 
ajourføres en liste over stoffer, der er 
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strengt forbudt i fremstillingen af 
fødevarer, der er omhandlet i denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Anvendelsen af pesticider, genetisk 
modificerede organismer og palmeolie er 
forbudt i produktionen af næringsmidler, 
der er bestemt til fremstilling af fødevarer 
omhandlet i denne forordning. Desuden 
er anvendelsen af nanomaterialer forbudt 
i fremstillingen af fødevarer, der er 
omhandlet i denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

Det må ikke glemmes, at de fødevarer, der er nævnt i denne forordning, er bestemt for 
sårbare befolkningsgrupper såsom spædbørn, småbørn og syge personer, og at der derfor 
skal sikres et højt niveau for beskyttelse af deres sundhed ved at forbyde skadelige eller 
potentielt skadelige stoffer. 

Ændringsforslag 23
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) Forbrugerne skal også med hensyn 
til beholdere til fødevarer, der er nævnt i 
denne forordning, sikres et højt niveau for 
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beskyttelse af deres sundhed. De må ikke 
indeholde hormonforstyrrende stoffer 
såsom bisphenol-A eller andre 
forbindelser, som kan være skadelige for 
helbredet.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17d) For at opdatere listen over forbudte
stoffer er Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og 
de nationale myndigheder på området 
kompetente til at foretage en løbende 
vurdering, bl.a. på grundlag af nye data 
og den videnskabelige og lovmæssige 
udvikling i EU-medlemsstaterne eller 
internationalt.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen bør stramme op på 
reglerne om reklame, markedsføring og 
kampagner for fødevarer bestemt til 
spædbørn og småbørn.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 27
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

bestemmelserne i direktiv 2000/13/EF, 
eller undtagelser fra disse bestemmelser, 
og godkendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Beriget småbørnsmælk til børn i alderen 1-3 er produkter, der er specielt fremstillet til at 
dække disse børns ernæringsmæssige behov, og de skal opfylde meget strenge krav til 
fødevaresikkerhed, navnlig med hensyn til indhold af pesticidrester. Den grad af sikkerhed, 
der for øjeblikket gælder for babymad, bør ligeledes gælde for fødevarer til børn i alderen 1-
3.

Ændringsforslag 28
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Der bør ved denne forordning 
fastlægges kriterier for fastsættelse af de 
specifikke krav til sammensætningen af og 
oplysning om modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad, 
mælkebaserede drikkevarer til småbørn
samt fødevarer til særlige medicinske 
formål, under hensyntagen til 
Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 
2006/125/EF, 1999/21/EF og 1996/8/EF 
samt Kommissionens forordning (EF) nr.
41/2009. Beføjelsen til at vedtage retsakter 
bør delegeres til Kommissionen i 
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af definitionerne af 
modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, 
som fastlægges i denne forordning, i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt samt 
udviklingen på området på internationalt 
plan, fastsættelse af specifikke krav til 
sammensætning og oplysning for de 
kategorier af fødevarer, der er omfattet af 
denne forordning, herunder krav, der 
supplerer bestemmelserne i direktiv
2000/13/EF, eller undtagelser fra disse 
bestemmelser, og godkendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

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

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at begrebet fødevarer bestemt til særlig ernæring genindføres. Dette ville 
sikre, at der for disse produkter vil være de strengeste sikkerhedskrav med hensyn til 
ernæring, mikrobiologiske risici, pesticider, forurenende stoffer, farvestoffer og sødemidler. 
Undladelse af at inkludere disse produkter vil medføre, at disse produkter bliver reguleret 
som almindelige fødevarer og underlagt de ernæringsmæssige kriterier og renhedskriterier, 
der er fastsat for den voksne befolkning, og som ikke altid er egnede for børn i alderen 12-36 
måneder.
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Ændringsforslag 29
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 31
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Der bør fastlægges en EU-liste, som 
holdes ajour, over vitaminer, mineraler, 
aminosyrer og andre stoffer, der kan 
tilsættes til modermælkserstatninger, 
tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 
baseret på cerealier og babymad samt 
fødevarer til særlige medicinske formål, jf. 
visse kriterier fastsat ved denne forordning.
Det foreslås, at beføjelsen til at vedtage 
retsakter bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår 
ajourføringen af denne EU-liste.
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af gennemførelsesbeføjelser. 
Kommissionen bør, i behørigt begrundede 
tilfælde, hvor det af særligt hastende 
årsager er nødvendigt for 
folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 34
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I henhold til udtalelsen af 19. januar 
2009 fra Den Videnskabelige Komité for 
Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) om 
risikovurdering af nanoteknologiske 
produkter foreligger der ikke tilstrækkelige 
oplysninger om de risici, der er forbundet 
med industrielt fremstillede 
nanomaterialer, og de eksisterende 
undersøgelsesmetoder er muligvis ikke 
tilstrækkeligt effektive til, at alle spørgsmål 
vedrørende industrielt fremstillede 
nanomaterialer kan afklares. Industrielt 
fremstillede nanomaterialer bør derfor
ikke optages på EU-listen for de kategorier 
af fødevarer, der er omfattet af denne 
forordning, før autoriteten har foretaget 
en vurdering.

(21) I henhold til udtalelsen af 19. januar 
2009 fra Den Videnskabelige Komité for 
Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) om 
risikovurdering af nanoteknologiske 
produkter foreligger der ikke tilstrækkelige 
oplysninger om de risici, der er forbundet 
med industrielt fremstillede 
nanomaterialer, og de eksisterende 
undersøgelsesmetoder er muligvis ikke 
tilstrækkeligt effektive til, at alle spørgsmål 
vedrørende industrielt fremstillede 
nanomaterialer kan afklares. I betragtning 
af sårbarheden af de grupper af 
mennesker, som er mål for de fødevarer, 
der er underlagt denne forordning, bør
nanomaterialer ikke optages på EU-listen 
for de kategorier af fødevarer, der er 
omfattet af denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring og 
for almindelige fødevarer i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Ifølge den 
nyligt vedtagne forordning (EU) nr. 
1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, der regulerer 
frivillige oplysninger om den mulige og 
utilsigtede forekomst i levnedsmidler af 
stoffer eller produkter, der kan forårsage 
allergier eller intolerans. Af hensyn til 
sammenhæng og forenkling af den 
juridiske ramme bør Kommissionen gives 
mandat i henhold til forordning (EU) nr. 
1169/2011 til også at vedtage 
gennemførelsesretsakter, der regulerer 
frivillige oplysninger om fravær eller 
reduceret forekomst i levnedsmidler af 
stoffer, der kan forårsage intolerans, 
såsom gluten og laktose, og til at trække 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 tilbage. Det er nødvendigt, at 
forordningen om fødevareinformation til 
forbrugerne ændres med henblik herpå, 
og at de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser vedtages af 
Kommissionen forud for denne 
forordnings ikrafttrædelse. Den 
pågældende gennemførelsesretsakt bør 
bevare betegnelsen "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" på fødevarer samt
anvendelsesbetingelser herfor og angivelse 
af målgruppe, hvilket i øjeblikket er
reguleret i henhold til forordning (EF) nr. 
41/2009, og dermed sikre den samme grad 
af forbrugerbeskyttelse.

Or. fr
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Begrundelse

Personer med glutenintolerans bør have et regelsæt, der er skræddersyet til deres specifikke 
behov.

Ændringsforslag 36
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring til 
personer med glutenintolerans i henhold 
til artikel 3 i Kommissionens forordning
(EF) nr. 41/2009 vedrørende 
sammensætning og mærkning af fødevarer, 
der er egnede til personer med 
glutenintolerans. Endvidere kan 
angivelsen "glutenfri" anvendes for 
almindelige fødevarer og for fødevarer til 
personer med glutenintolerans i henhold 
til bestemmelserne i artikel 4 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans, der ikke 
tillader angivelsen "meget lavt indhold af 
gluten" i disse fødevarer. Sådanne 
fødevarer, der er særligt egnede til
personer med glutenintolerans, skal 
bevares i denne forordning, således at der 
produceres sikre fødevarer til personer 
med glutenintolerans, da det er afgørende 
for cøliakipatienters styring af deres 
sygdom, at de oplyses om fraværet af 
gluten. Dette er i overensstemmelse med 
internationale standarder for 
diætpræparater og fødevarer til personer 
med glutenintolerans (CODEX STAN 
118-1979 revideret i 2008). Ligeledes bør 
betingelserne for anvendelsen af 
angivelsen "glutenfri" på fødevarer til 
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normalt forbrug opretholdes i forordning 
(EF) nr. 41/2009.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Angivelserne "glutenfri" og "meget 
lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes 
for fødevarer bestemt til særlig ernæring, 
der er egnet til personer med 
glutenintolerans, i henhold til artikel 3 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans. Endvidere 
kan angivelsen "glutenfri" anvendes for 
almindelige fødevarer og for fødevarer til 
personer med glutenintolerans i henhold 
til bestemmelserne i artikel 4 i 
Kommissionens forordning (EF) nr.
41/2009 vedrørende sammensætning og 
mærkning af fødevarer, der er egnede til 
personer med glutenintolerans, der ikke 
tillader angivelsen "meget lavt indhold af 
gluten" i disse fødevarer. Sådanne 
fødevarer, der er særligt egnede til 
personer med glutenintolerans, skal 
bevares i denne forordning, idet sådanne 
sikre fødevarer til personer med 
glutenintolerans og oplysning til denne 
gruppe forbrugere om, at varen ikke 
indeholder gluten, er af afgørende 
betydning for cøliakipatienters styring af 
deres sygdom. Dette er i overensstemmelse 
med internationale standarder for 
diætpræparater og fødevarer til personer 
med glutenintolerans (CODEX STAN 
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118-1979 revideret i 2008). Ligeledes bør 
betingelserne for anvendelsen af 
angivelsen "glutenfri" på fødevarer til 
normalt forbrug opretholdes i forordning 
(EF) nr. 41/2009.

Or. en

Ændringsforslag 38
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Der bør indføres en mere snæver 
definition for måltidserstatninger, idet 
sådanne produkter, hvis de anvendes 
under lægeligt tilsyn, kan betragtes som 
fødevarer til særlige medicinske formål. 
Anprisninger vedrørende vægttab skal 
dokumenteres i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1924/2066. 

Or. en

Ændringsforslag 39
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For at sikre et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse fastsættes på 
medlemsstatsplan passende procedurer 
for tilsyn, både med hensyn til hygiejne og 
sammensætning, før og efter fødevaren 
markedsføres.

Or. fr
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Ændringsforslag 40
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Lederne af fødevarevirksomheder har 
brug for tilstrækkelige 
overgangsforanstaltninger for at tilpasse 
sig kravene i denne forordning -

(29) Kommissionen bør træffe de 
fornødne foranstaltninger til at sikre den 
retssikkerhed, der er påkrævet i 
forbindelse med overgangen til 
nærværende forordning, og til at give
lederne af fødevarevirksomheder mulighed
for at tilpasse sig kravene i denne 
forordning -

Or. pt

Begrundelse

Det bør undgås, at de tilpasninger af reglerne, der foreskrives i denne forordning, kan 
medføre et retligt tomrum, også selv om det kun måtte være midlertidigt. 

Ændringsforslag 41
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Der bør indføres en procedure, som 
gør det muligt midlertidigt at markedsføre 
fødevarer fremkommet ved videnskabelig 
og teknologisk innovation, for at den 
industri, der er ophavsmand hertil, kan 
udnytte resultaterne af sit 
forskningsarbejde, indtil det pågældende 
særdirektiv er blevet ændret. Af hensyn til 
beskyttelsen af forbrugernes sundhed må 
en markedsføringstilladelse dog først 
kunne gives efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.
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Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at virksomhederne i denne sektor ledes i retning af de foranstaltninger, der bør 
træffes, således at de kan imødekomme de sårbare befolkningsgruppers særlige 
fødevarebehov bedst muligt. Dette vil gøre det muligt for disse befolkningsgrupper hurtigt at 
kunne drage fordel af de relevante tekniske og videnskabelige fremskridt.

Ændringsforslag 42
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) For at lette markedsadgangen for 
aktørerne og navnlig for små og 
mellemstore virksomheder (SMV), som 
ønsker at markedsføre fødevarer, der er 
fremkommet ved videnskabelig og 
teknologisk innovation, bør 
Kommissionen i tæt samarbejde med de 
berørte interessenter vedtage 
retningslinjer for midlertidig 
markedsføring af fødevarer, der er 
fremkommet ved videnskabelig og 
teknologisk innovation. 

Or. fr

Ændringsforslag 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
krav til sammensætningen af og oplysning 

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

Or. en

Begrundelse

Nogle vigtige garantier i det nuværende rammedirektiv om fødevarer bestemt til særlig 
ernæring (2009/39/EF), navnlig vedrørende fødevarer bestemt for personer med 
glutenintolerans, er udgået fra anvendelsesområdet for den foreslåede revision, hvilket vil 
være til skade for personer, der lider af cøliaki. 

Ændringsforslag 44
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 45
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fødevarer, der er bestemt til personer 
med glutenintolerans.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
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Sartori, Andrea Zanoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fødevarer, der er bestemt til personer 
med glutenintolerans.

Or. en

Ændringsforslag 47
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mælk til småbørn udgår

Or. en

Begrundelse

Milk Based Drinks Intended for Young Children, are specifically designed, nutrient dense 
products, which contribute to young children’s nutritional needs from 12-36 months. 
Excluding these products from the Regulation will result in reduced food safety measures, 
non-specific nutritional composition and a lack of harmonization across EU Member States. 
As a result, these products will be regulated as general foods, thus subject to the nutritional 
and safety criteria laid down for adults, which are not appropriate for children aged 12-36 
months.

Ændringsforslag 48
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mælk til småbørn udgår
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Or. fr

Begrundelse

Beriget småbørnsmælk til børn i alderen 1-3 er produkter, der er specielt fremstillet til at 
dække disse børns ernæringsmæssige behov, og de skal opfylde meget strenge krav til 
fødevaresikkerhed, navnlig med hensyn til indhold af pesticidrester. Den grad af sikkerhed, 
der for øjeblikket gælder for babymad, bør ligeledes gælde for fødevarer til børn i alderen 1-3 
år.

Ændringsforslag 49
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "fødevarer for personer med 
glutenintolerans": fødevarer bestemt til 
en særlig ernæring, som er specielt 
fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet 
for at leve op til de særlige kostbehov, som 
personer med glutenintolerans har.
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Or. en

Ændringsforslag 51
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "færdigpakninger": en enhed 
bestående af en vare og den individuelle 
emballage, i hvilken den er pakket, inden 
salget finder sted 

Or. da

 (Jf. formuleringen i Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller 

volumen i færdigpakninger)

Ændringsforslag 52
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) "færdigpakket vare": en vare, som 
uden køberens tilstedeværelse er pakket i 
en emballage af en hvilken som helst art 
på en sådan måde, at mængden af den i 
emballagen indeholdte vare har en 
forudbestemt størrelse, som ikke kan 
ændres, uden at pakningen åbnes eller 
undergår en synlig ændring.

Or. da

 (Jf. formuleringen i Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller 

volumen i færdigpakninger)
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Ændringsforslag 53
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 55
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 56
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Kontrol

De kompetente nationale myndigheder 
sørger for, at der indføres en passende 
kontrolordning for at sikre, at aktørerne 
overholder de bestemmelser, der er fastsat 
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i dette direktiv, samt 
sundhedsbestemmelserne. 

Or. fr

Ændringsforslag 57
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b
Forsigtighedsprincip

Hvis der efter en vurdering af de 
foreliggende videnskabelige oplysninger 
er rimelig grund til at nære bekymring for 
muligheden for bivirkninger, men der 
fortsat hersker videnskabelig usikkerhed, 
kan der vedtages sådanne midlertidige 
risikostyringsforanstaltninger, som er 
nødvendige for at sikre det høje 
beskyttelsesniveau for de sårbare 
befolkningsgrupper, der tilstræbes i denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

dokumenteret ved almindeligt anerkendte
videnskabelige data på det 
lægevidenskabelige område.

Or. ro

Ændringsforslag 59
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 
1, må ikke indeholde noget stof, der kan 
indebære en sundhedsfare for de personer, 
som de er tiltænkt.

Or. ro

Ændringsforslag 61
António Fernando Correia De Campos
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Mærkning af de fødevarekategorier, der er genstand for denne forordning, samt reklame for 
dem bør hvile på data, der er opnået med videnskabelige metoder, og som kan evalueres og 
valideres af et uafhængigt organ, i dette tilfælde Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet. 

Ændringsforslag 62
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 63
Amalia Sartori

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

3a. Ved mærkning og præsentation af 
almindelige fødevarer og ved reklame i 
forbindelse hermed forbydes:
a) brugen af ordene "særlig ernæring" 
alene eller sammen med andre ord som 
betegnelse for disse fødevarer
b) enhver anden angivelse eller 
præsentation, der kan give indtryk af, at 
det drejer sig om en af de i artikel 1, stk. 1 
og 2, nævnte varer.

Or. en

Begrundelse

Der bør fortsat figurere bestemmelser som dem, der findes i det nuværende rammedirektivs 
artikel 2, stk. 2, litra b), da de sikrer, at det kun er varer, der er i overensstemmelse med 
forordningen, der kan præsenteres som dækkende de tilsigtede befolkningsgruppers behov. 
Der bør sondres klart mellem fødevarer med sundhedsanprisninger og almindelige fødevarer. 
Det er kun almindelige fødevarer med anerkendte ernærings- eller sundhedsanprisninger, der 
bør kunne præsenteres som egnede for særlige behov. 

Ændringsforslag 64
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Ansvaret for formidling af nyttige 
oplysninger eller anbefalinger med 
henvisning til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede kategorier af fødevarer
påhviler udelukkende personer med 
uddannelse inden for medicin, ernæring 
eller farmaci eller andre sagkyndige, der er 
fagligt ansvarlige inden for sundhedspleje 
for mødre og børn, og skal bygge på 
videnskabelige data, der kan verificeres 
på uafhængig vis.

Or. pt

Begrundelse

Alle oplysninger om disse kategorier af fødevarer, der formidles på passiv måde (f.eks. over 
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internettet), bør udarbejdes af godkendte sagkyndige og bygge på verificerbare 
videnskabelige data.

Ændringsforslag 67
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Sammensætningen af indholdet og 
emballeringer af de i artikel 1, stk. 1, 
omtalte fødevarer skal sikre et højt 
beskyttelsesniveau for de 
befolkningsgrupper, som de er bestemt 
for. De må ikke indeholde 
hormonforstyrrende stoffer såsom 
bisphenol-A eller andre stoffer, som kan 
indebærer en sundhedsfare.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Foods falling within the scope of this regulation are required to provide substantial 
additional information in order to ensure their safe use. It is crucial that safe and validated 
products falling under the scope of this Regulation can be placed on the market in a timely 
manner. Considering that products currently on the market are fulfilling food safety criteria 
defined for young children, these provisions should be maintained until the EFSA opinion is 
presented to continue to provide a high level of safety, appropriate to this vulnerable 
consumer group.

Ændringsforslag 69
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 70
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 72
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 73
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de særlige krav vedrørende anvendelse 
af pesticider i landbrugsprodukter, der er 
bestemt til fremstilling af sådanne 
fødevarer, og vedrørende 
restkoncentrationer af pesticider i disse 
fødevarer

b) præcisering af de stoffer, der skal 
forbydes i fremstillingen af
landbrugsprodukter, der er bestemt til 
fremstilling af sådanne fødevarer, i den 
endelige sammensætning af disse 
fødevarer og i sammensætningen af deres 
emballage

Or. fr

Ændringsforslag 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) særlige krav til sammensætningen af 
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emballage til de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede fødevarer 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør have beføjelser til at kunne kontrollere eller forbyde stoffer i 
sammensætningen af emballager til fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, der kan 
påvirke produktet, inden det forbruges, f.eks. anvendelsen af bisphenol-A i belægningen i 
dåser til modermælkserstatning, da det kan sive ud i produktet. 

Ændringsforslag 75
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) undtagelser fra 
minimumsskriftstørrelsen som følge af de 
supplerende særlige krav til oplysninger, 
der skal figurere på mærkning af de i 
artikel 1, stk. 1, omtalte fødevarer, samt 
andre krav til læselighed, der er fastsat i 
artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 
af 25. oktober 2011om 
fødevareinformation til forbrugerne 

Or. en

Begrundelse

De særlige krav til mærkning af disse kategorier af fødevarer vil blive revideret og 
omformuleret i delegerede retsakter. Til den tid bør forbrugernes særlige behov i henseende 
til information og kravene til læselighed i forbindelse med disse produkter tages op til 
overvejelse. Det er muligt, at det vil vise sig nødvendigt at fravige kravene til mindste 
skriftstørrelse og andre krav til læselighed, der gælder for almindelige fødevarer. 

Ændringsforslag 76
Amalia Sartori
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) proceduren for markedsføring af 
fødevarer som omtalt i artikel 1, stk. 1, der 
er fremstillet som resultat af 
videnskabelige og teknologiske 
nyskabelser, og som ikke er i 
overensstemmelse med de regler for 
sammensætning, der er fastsat i de 
delegerede retsakter

Or. en

Begrundelse

Foods falling within the scope of this regulation are required to provide substantial 
additional information to that required by general food labelling provisions in order to 
ensure their safe use. The specific labelling provisions applying to these groups of products 
will be reviewed and recast in the form of delegated acts. It is appropriate at that point in 
time to consider the specific consumer information needs and legibility requirements 
applicable to these products, which may necessitate derogation from minimum font size and 
certain other legibility criteria set for general foods.

Ændringsforslag 77
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kravene til de oplysninger, der skal 
gives i forbindelse med anvisninger om 
korrekt anvendelse af fødevarer som 
omtalt i artikel 1, stk.1

Or. en

Begrundelse

Der skal gives betydeligt flere oplysninger om de fødevarer, der er omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde, end om almindelige fødevarer, for at sikre, at de anvendes 
på betryggende vis. 
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Ændringsforslag 78
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen opdaterer, med forbehold 
af kravene i artikel 7 og 9 og under 
hensyntagen til relevante tekniske og 
videnskabelige fremskridt, de i stk. 2 
omhandlede delegerede forordninger i 
overensstemmelse med artikel 15.

3. Kommissionen opdaterer, med forbehold 
af kravene i artikel 7 og 9 og under 
hensyntagen til relevante tekniske og 
videnskabelige fremskridt, resultaterne af 
nye risikovurderinger og 
forsigtighedsprincippet de i stk. 2 
omhandlede delegerede forordninger i 
overensstemmelse med artikel 15.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at give mulighed for hurtigt at bringe 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, 
som er resultatet af videnskabelige og 
teknologiske fremskridt, på markedet kan 
Kommissionen efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
for en periode på to år tillade 
markedsføring af levnedsmidler, der ikke 
overholder de regler med hensyn til 
sammensætning, der er fastsat i 
nærværende forordning og i de 
delegerede forordninger om de kategorier 
af fødevarer bestemt til særlig ernæring, 
der er nævnt i artikel 1, stk. 1. Disse 
foranstaltninger vedtages efter den i 
artikel 15, stk. 2, nævnte 
delegationsprocedure.

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt at få genindført den innovationsklausul, der er indeholdt i direktiv 2009/39 om 
fødevarer bestemt til særlig ernæring. Denne procedure, der ikke anvendes ret meget i 
øjeblikket, bør være til stede, således at forbrugerne hurtigt kan få adgang til produkter, der 
er særligt egnet for dem. 

Ændringsforslag 80
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Præciseringen af de i stk. 2, litra b, 
omtalte stoffer, der skal forbydes, kan 
udgå fra et initiativ fra Kommissionen 
eller fra en anmodning fremsat af en 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 81
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
Mælk til småbørn

Inden udløbet af den i artikel 18, stk. 1, 
omtalte overgangsperiode forelægger 
Kommissionen efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med 
særlige bestemmelser vedrørende 
sammensætning og mærkning af 
mælkebaserede drikkevarer til småbørn, i 
påkommende tilfælde vedlagt et 
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lovforslag.

Or. fr

Begrundelse

For fortsat at kunne sikre et højst beskyttelsesniveau for en særlig sårbar forbrugergruppe vil 
det være hensigtsmæssigt at indhente en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt med særlige 
bestemmelser vedrørende mærkning og sammensætning af disse mælkeprodukter i 
Kommissionens delegerede retsakter.

Ændringsforslag 82
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag 
af de foreliggende videnskabelige data, 
udgør de ikke noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed.

a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag 
af foreliggende videnskabelige data, udgør 
de ikke nogen sikkerhedsrisiko og har en 
dokumenteret gavnlig virkning for 
forbrugerens sundhed.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger senest [to år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] en EU-liste over tilladte 
stoffer, som opfylder betingelserne i stk. 1, 
og holder efterfølgende listen ajour 
gennem vedtagelse af

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

i overensstemmelse med artikel 15.
Optagelse af et stof på EU-listen skal 
omfatte specifikation af stoffet og, hvis det 
er relevant, angivelse af 
anvendelsesbetingelser og de relevante 
renhedskriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

hastende årsager, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, til opdatering af EU-
listen i overensstemmelse med artikel 14, 
stk. 3.

Or. ro

Ændringsforslag 85
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der for et stof, der allerede er 
optaget på EU-listen, sker en markant 
ændring af dets fremstillingsproces eller 
en ændring i dets partikelstørrelse, f.eks. 
under anvendelse af nanoteknologi, anses 
stoffet, der fremstilles ved hjælp af disse 
nye metoder, for at være et andet stof, og 
EU-listen ændres i overensstemmelse 
hermed, inden stoffet kan markedsføres i 
Unionen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 86
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 
3, og artikel 10 tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra den (*) [(*) 
Datoen for basisretsaktens ikrafttræden
eller fra en anden dato fastsat af lovgiver.]

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 
3, og artikel 10 tillægges Kommissionen 
for en periode på fem år fra denne 
forordnings ikrafttræden. Kommissionen 
aflægger rapport vedrørende de 
delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af femårsperioden. 
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Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller
Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 
senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 87
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 
3, og artikel 10 tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra den (*) [(*) 
Datoen for basisretsaktens ikrafttræden 
eller fra en anden dato fastsat af lovgiver.]

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 og 
11 tillægges Kommissionen for en periode
på fem år fra den (*) [(*) Datoen for 
basisretsaktens ikrafttræden eller fra en 
anden dato fastsat af lovgiver.]

Or. fr

Ændringsforslag 88
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Inden udløbet af den i artikel 18, stk. 
1, omtalte overgangsperiode forelægger 
Kommissionen efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med 
særlige bestemmelser vedrørende 
sammensætning og mærkning af 
mælkebaserede drikkevarer til småbørn, 
hvad angår ernæringsbehov, 
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forbrugsmønster, ernæringsindtag og 
niveauer for småbørns eksponering for 
forurenende stoffer og pesticider, under 
hensyntagen til de forskellige 
lovbestemmelser til regulering af 
almindelige fødevarer og fødevarer for 
spædbørn og småbørn. På baggrund af 
rapportens konklusioner skal 
Kommissionen derefter enten
a) beslutte, at der ikke er behov for 
særlige bestemmelser vedrørende 
sammensætning og mærkning af 
mælkebaserede drikkevarer til småbørn, 
eller
b) i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 114 TEUF forelægge relevante 
forslag til ændringer af denne forordning 
og ændre de relevante delegerede 
retsakter, således at de omfatter de 
pågældende særlige bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 15.

Or. en

Begrundelse

Milk Based Drinks Intended for Young Children are currently present on the European 
market as per the provisions laid down in Framework Directive 2009/39/EC. However, there 
is a lack of consensus across EU members states on how such products should be 
regulated.To continue to provide a high level of protection for a group of particularly 
vulnerable consumers it would therefore be useful to have EFSA’s scientific opinion on the 
desirability to include specific compositional and labeling requirements for these products in 
the Commission’s delegated acts.

Ændringsforslag 89
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, stk. 3, og artikel 10 træder kun 
i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
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frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 92
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Ændring af forordning (EU) nr. 

1169/2011
I artikel 36, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
1169/2011 tilføjes følgende litra:
"aa) oplysninger om fravær eller 
reduceret forekomst i levnedsmidler af 
stoffer, der kan forårsage intolerans, 
såsom gluten "

Or. fr

Begrundelse

Personer med glutenintolerans bør have et regelsæt, der er skræddersyet til deres specifikke 
behov.

Ændringsforslag 93
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 b
Fødevarer til indtagelse i forbindelse med 

stærkt krævende muskelarbejde 
Senest den 1. juli 2015 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport med det formål at 
vurdere behovet for at harmonisere 
reglerne om sammensætning og 
mærkning af fødevarer til indtagelse i 
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forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde. Kommissionen kan lade 
denne rapport ledsage af forslag om 
ændring af de relevante EU-
bestemmelser.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og sikringen af et velfungerende indre 
marked foreslå, at der udarbejdes en rapport om behovet for at harmonisere bestemmelser 
om sammensætning og mærkning af fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde.

Ændringsforslag 94
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med forbehold for grænseværdierne 
for bestemte forurenende stoffer i 
fødevarer i forordning (EF) nr. 1881/2006 
finder de mikrobiologiske kriterier i 
forordning (EF) nr. 2073/2005 
anvendelse på de mælkebaserede 
drikkevarer til småbørn, der i øjeblikket 
findes på markedet, i den 
overgangsperiode, der er fastsat i stk. 1. 

Or. en


