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Ändringsförslag 7
Henri Weber

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn och om livsmedel för speciella 
medicinska ändamål (framlagt av 
kommissionen i enlighet med artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt)(Text av betydelse för EES).

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn och om livsmedel för speciella 
medicinska ändamål och andra livsmedel 
för särskild kost (framlagt av 
kommissionen i enlighet med artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) (Text av betydelse för EES).

Or. fr

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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn och om livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt livsmedel 
avsedda för personer med 
glutenintolerans (framlagt av 
kommissionen i enlighet med artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) (Text av betydelse för EES)

Or. en
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Ändringsförslag 9
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Säkra livsmedel är en viktig 
förutsättning för deras fria rörlighet på
den inre marknaden och för att kunna 
garantera medborgarnas hälsa och 
välbefinnande

Or. fr

Ändringsförslag 10
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Den fria rörligheten för säkra och 
hälsosamma livsmedel är en väsentlig del 
av den inre marknaden och bidrar i hög 
grad till medborgarnas hälsa och 
välbefinnande samt till att tillvarata deras 
sociala och ekonomiska intressen. Den 
gynnar också den europeiska 
konkurrensen genom att europeiska 
företag får en större hemmamarknad.

Or. en

Ändringsförslag 11
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Syftet med denna förordning är att 
garantera livsmedelssäkerheten hos de 
produkter som släpps ut på marknaden 
och som är avsedda för utsatta 
befolkningsgrupper såsom spädbarn, 
småbarn och personer som lider av 
speciella sjukdomar. För att garantera en 
hög hälsoskyddsnivå för dessa människor 
måste ett visst antal potentiellt farliga 
ämnen eller ämnen som är erkänt farliga 
uteslutas i produkternas sammansättning 
eller i sammansättningen av deras 
behållare.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de 
två följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de 
två följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, mot bakgrund av
rapporten från kommissionens 
vetenskapliga livsmedelskommitté av den 
22 juni 2000, har ingen tillfredsställande 
överenskommelse kunnat nås i fråga om 
utarbetande av särskilda bestämmelser, 
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lagstiftningens tillämpningsområde, antalet
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. När det gäller 
särskilda bestämmelser om livsmedel för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes) konstateras i en rapport från
kommissionen att den vetenskapliga 
grunden för att fastställa särskilda krav 
på sammansättning saknas.

eftersom det råder mycket skilda 
uppfattningar bland medlemsstaterna och 
bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. Arbetet måste 
fortsätta och kommissionen bör 
uppmanas att utarbeta en rapport om 
”livsmedel avsedda för mycket krävande 
muskelarbete” för att utveckla en 
konsekvent och effektiv strategi som 
skyddar konsumenterna, företagen i 
branschen och en fungerande inre 
marknad. På grundval av slutsatserna i
denna rapport får kommissionen lägga 
fram förslag till ändringar av relevanta 
bestämmelser i unionslagstiftningen eller 
anta nya initiativ, i förekommande fall, på 
sektorsbasis.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör föreslå en rapport om behovet av harmoniserade bestämmelser för 
sammansättningen och märkningen av livsmedel avsedda för mycket krävande muskelarbete, 
med hänsyn till kraven på konsumentskydd och en fungerande inre marknad.

Ändringsförslag 13
António Fernando Correia De Campos

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt direktiv 2009/39/EG kan 
särskilda bestämmelser antas för de 
två följande särskilda livsmedelskategorier 
som omfattas av definitionen av livsmedel 
för särskilda näringsändamål: ”livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 

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

idrottande” samt ”livsmedel avsedda för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes)”. När det gäller livsmedel 
avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete har ingen 
tillfredsställande överenskommelse kunnat 
nås i fråga om utarbetande av särskilda 
bestämmelser, eftersom det råder mycket 
skilda uppfattningar bland medlemsstaterna 
och bland berörda parter om den särskilda 
lagstiftningens tillämpningsområde, antalet 
underkategorier av livsmedel som ska 
omfattas, kriterierna för att fastställa 
kraven på sammansättning samt potentiell 
inverkan på innovation i 
produktutvecklingen. För att den inre 
marknaden ska fungera väl bör denna 
livsmedelskategori regleras inom ramen 
för förordning (EG) nr 1924/2006 och 
uppfylla kraven i denna. När det gäller 
särskilda bestämmelser om livsmedel för 
personer med störd kolhydratomsättning 
(diabetes) konstateras i en rapport från 
kommissionen att den vetenskapliga 
grunden för att fastställa särskilda krav på 
sammansättning saknas.

Or. pt

Motivering

Om det finns ett regelverk som är anpassat till livsmedel avsedda för idrottare kan man 
förbättra den rättsliga tryggheten och förhindra att det uppstår alltför många nationella 
bestämmelser som riskerar att hota en väl fungerande inre marknad. 

Ändringsförslag 14
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Begreppet ”livsmedel för särskilda 
näringsändamål” bör därför avskaffas 

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

tillämpningen av den här rättsakten och för 
att garantera en enhetlig tillämpning i alla 
medlemsstater bör den ha formen av en 
förordning.

Or. fr

Motivering

Den vetenskapliga utvecklingen går framåt och det går inte att utesluta att man i framtiden 
kommer att vara tvungen att upprätta nya kategorier livsmedel som är avsedda för särskilda 
konsumentkategoriers kost.

Ändringsförslag 15
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn, mjölkbaserade 
drycker avsedda för småbarn samt 
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och 
kommissionens direktiv 1999/21/EG. 
Dessutom bör begreppet ”särskild kost” 
bibehållas och strikt begränsas till 
produkter som kan visa att de har en unik 
förmåga att tillgodose utsatta 
befolkningsgruppers särskilda 
näringsbehov som annars inte skulle få 
släppas ut på marknaden, enligt gällande 
EU-lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Tillväxtmjölk för barn mellan 1 och 3 år är en produkt som har tagits fram särskilt för att 
tillgodose barnens näringsbehov och bör uppfylla de mycket strikta bestämmelserna för 
livsmedelssäkerhet, framför allt i fråga om halter av bekämpningsmedelsrester. Barn mellan 
1 och 3 år måste omfattas av den skyddsnivå som gäller livsmedel för spädbarn.

Ändringsförslag 16
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett begränsat antal 
livsmedelskategorier utgör för vissa 
befolkningsgrupper den enda näringskällan 
eller en partiell näringskälla. Sådana 
livsmedelskategorier är ytterst viktiga för 
att behandla vissa tillstånd och/eller 
väsentliga för att upprätthålla den avsedda 

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

näringsmässiga lämpligheten för vissa väl 
definierade och utsatta befolkningsgrupper. 
Bland dessa livsmedelskategorier ingår 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat, 
mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål. Erfarenheten har 
visat att bestämmelserna i kommissionens 
direktiv 2006/141/EG, kommissionens 
direktiv 2006/125/EG, kommissionens 
direktiv 1999/21/EG, kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 och 
kommissionens direktiv 96/8/EG på ett 
tillfredsställande sätt säkerställer den fria 
rörligheten för sådana livsmedel samtidigt 
som de garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa. Den här förordningen 
bör därför inriktas på allmänna krav på 
sammansättning och uppgifter för 
modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn, mjölkbaserade 
drycker avsedda för småbarn samt 
livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG, 
kommissionens direktiv 1999/21/EG och 
kommissionens direktiv 96/8/EG samt 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009. Dessutom bör begreppet 
”särskild kost” behållas och strikt 
begränsas till produkter som kan visa att 
de har en unik förmåga att tillgodose 
utsatta befolkningsgruppers särskilda 
näringsbehov och som annars inte skulle 
kunna släppas ut på marknaden enligt 
gällande EU-lagstiftning.

Or. en

Motivering

Begreppet ”livsmedel för särskild kost” måste återinföras. Därigenom kan man fastställa 
skyddskriterier för småbarn genom närings- och livsmedelsäkerhetskrav specifika för 
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åldersgruppen, t.ex. begränsningar för tillsättning av näringsämnen, mikrobiologiska faror 
och förorenande ämnen. Om inte dessa produkter tas med kommer produkterna att regleras 
som vanliga livsmedel och omfattas av de närings- och renhetskriterier som gäller för den 
vuxna befolkningen och som inte alltid är lämpliga för barn i åldern 12–36 månader.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 19
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Med tanke på utsattheten hos de 
kategorier av människor som omfattas av 
denna förordning måste vissa ämnen som 
konstaterats farliga uteslutas i 
sammansättningen av livsmedel avsedda 
för dem. Samma försiktighetsprincip bör 
gälla för de ämnen som utgör en risk, 
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men där vetenskaplig osäkerhet råder. Det 
är lämpligt att upprätta och uppdatera en 
förteckning över strängt förbjudna ämnen 
för framställning av de livsmedel som 
avses i denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Användning av bekämpningsmedel, 
genetiskt modifierade organismer och 
palmolja är förbjuden för produktion av 
produkter avsedda för framställning av de 
livsmedel som avses i denna förordning. 
Dessutom är användning av nanomaterial 
förbjuden i framställningen av de 
livsmedel som avses i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att inte glömma att de livsmedel som avses i denna förordning är avsedda för 
utsatta befolkningsgrupper, såsom spädbarn, småbarn och sjuka, och att det därför måste 
finnas metoder för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå i form av förbud mot skadliga eller 
potentiellt skadliga ämnen.

Ändringsförslag 23
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) De livsmedelsbehållare som avses i 
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denna förordning bör också garantera en 
hög hälsoskyddsnivå för konsumenterna 
och får inte innehålla hormonstörande 
ämnen såsom Bisfenol A eller andra 
sammansättningar som kan utgöra en 
hälsorisk.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17d) Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) och behöriga 
nationella myndigheter bör regelbundet 
göra en utvärdering för att uppdatera 
förteckningen över förbjudna ämnen 
utifrån framför allt nya uppgifter samt 
den senaste vetenskapliga utvecklingen 
och de bestämmelser som tillkommit i 
EU:s medlemsstater och på internationell 
nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen bör skärpa 
bestämmelserna för reklam, saluföring 
och marknadsföring av livsmedel avsedda 
för spädbarn och småbarn.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 27
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. fr

Motivering

Tillväxtmjölk för barn mellan 1 och 3 år är en produkt som har tagits fram särskilt för att 
tillgodose barnens näringsbehov och bör uppfylla de mycket strikta bestämmelserna för 
livsmedelssäkerhet framför allt i fråga om halter av bekämpningsmedelsrester. Barn mellan 1 
och 3 år måste omfattas av den skyddsnivå som gäller för livsmedel avsedda för spädbarn.

Ändringsförslag 28
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den här förordningen bör innehålla 
kriterier för att fastställa de särskilda 
kraven på sammansättning och uppgifter 
för modersmjölksersättning, 
tillskottsnäring, beredda 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat 
samt livsmedel för speciella medicinska 
ändamål, med beaktande av 
kommissionens direktiv 2006/141/EG, 
kommissionens direktiv 2006/125/EG och 
kommissionens direktiv 1999/21/EG. 
Kommissionen bör delegeras en 
befogenhet att anta akter i enlighet med 

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

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

Or. en

Motivering

Begreppet ”livsmedel för särskild kost” måste återinföras. Därigenom skulle man säkerställa 
att dessa produkter omfattades av de striktaste säkerhetsspecifikationerna i fråga om näring, 
mikrobiologiska faror, bekämpningsmedel och förorenande ämnen, färgämnen och 
sötningsmedel. Om inte dessa produkter tas med i tillämpningsområdet kommer produkterna 
att regleras som vanliga livsmedel och omfattas av de närings- och renhetskriterier som 
gäller för den vuxna befolkningen och som är olämpliga för barn i åldern 12–36 månader.
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Ändringsförslag 29
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 31
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Det är lämpligt att upprätta och 
uppdatera en unionsförteckning över 
vitaminer, mineralämnen, aminosyror och 
andra ämnen som får tillsättas 
modersmjölksersättning, tillskottsnäring, 
beredda spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat samt livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, med beaktande av 
vissa kriterier som fastställs i den här 
förordningen. Kommissionen bör 
delegeras befogenhet att anta akter, i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, för att 
hålla denna förteckning aktuell.
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genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i vederbörligen 
motiverade fall som rör människors hälsa 
genast anta tillämpliga 
genomförandeakter för uppdatering av 
unionsförteckningen när så krävs av 
tvingande, brådskande skäl.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I enlighet med yttrandet från 
vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR) om riskbedömning av 
nanoteknikprodukter av den 
19 januari 2009 saknas det för närvarande 
tillräckligt med uppgifter om risker i 
samband med konstruerade nanomaterial 
och de befintliga provmetoderna kan vara 
otillräckliga för att lösa de frågor som 
uppstår i samband med konstruerade 
nanomaterial. Konstruerade nanomaterial 
bör därför inte föras upp på 
unionsförteckningen över de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen förrän myndigheten har 
gjort en utvärdering.

(21) I enlighet med yttrandet från 
vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR) om riskbedömning av 
nanoteknikprodukter av den 
19 januari 2009 saknas det för närvarande 
tillräckligt med uppgifter om risker i 
samband med konstruerade nanomaterial 
och de befintliga provmetoderna kan vara 
otillräckliga för att lösa de frågor som 
uppstår i samband med konstruerade 
nanomaterial. Med tanke på utsattheten 
hos de befolkningsgrupper som de 
livsmedel som omfattas av denna 
förordning är avsedda för bör
konstruerade nanomaterial därför inte föras 
upp på unionsförteckningen över de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskilda näringsändamål och för livsmedel 
för normal konsumtion i enlighet med 
bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009 om 
sammansättning och märkning av 
livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans. Den nyligen 
antagna förordningen (EU) nr 1169/2011 
om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna 
gör det möjligt för kommissionen att anta 
genomförandeakter som reglerar frivillig 
information om eventuell och oavsiktlig 
förekomst i livsmedel av ämnen eller 
produkter som orsakar allergi eller 
intolerans. För att skapa ett konsekvent 
och förenklat regelverk bör kommissionen 
ges befogenhet, i enlighet med förordning
(EG) nr 1169/2011, att även anta 
genomförandeakter som reglerar frivillig 
information om frånvaro eller reducerad 
förekomst i livsmedel av ämnen som 
orsakar intolerans, såsom gluten och 
laktos, och att upphäva kommissionens 
förordning (EG) nr 41/2009. Det är 
nödvändigt att förordningen om 
livsmedelsinformation till konsumenterna 
ändras i detta syfte och att de erforderliga 
genomförandebestämmelserna antas av 
kommissionen innan den här förordningen 
börjar tillämpas. Genomförandeakten bör 
behålla påståendena ”glutenfri” och 
”mycket låg glutenhalt” på livsmedlen 
med tillhörande användningsvillkor samt 
precisera målgruppen, i enlighet med 
förordning (EG) nr 41/2009, och på så vis 
tillhandahålla samma 
konsumentskyddsnivå.

Or. fr
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Motivering

Det bör finnas ett regelverk för personer med glutenintolerans som är anpassat till deras 
särskilda behov.

Ändringsförslag 36
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel som är avsedda för 
särskild kost för personer med 
glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009 om sammansättning och 
märkning av livsmedel som är lämpliga för 
personer med glutenintolerans. Dessutom 
får påståendet ”glutenfri” användas för 
livsmedel för normal konsumtion och för 
livsmedel som är lämpliga för personer 
med glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 4 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009 om sammansättning och 
märkning av livsmedel som är lämpliga 
för personer med glutenintolerans, enligt 
vilka påståendet ”mycket låg glutenhalt”
inte är tillåtet för dessa livsmedel. De 
livsmedel som är avsedda för särskild kost 
för personer med glutenintolerans bör 
bibehållas i den här förordningen, 
eftersom det för behandlingen av 
sjukdomen är mycket viktigt att 
tillhandahålla sådana säkra livsmedel 
avsedda för personer med 
glutenintolerans och att informera 
personer med celiaki om att livsmedlen är 
glutenfria. I enlighet med den 
internationella standarden för 
dietlivsmedel eller diet för personer med 
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glutenintolerans 
(CODEX STAN 118-1979, ändrad 2008). 
Även användningsvillkoren för påståendet 
”glutenfri” för livsmedel för normal 
konsumtion bör bibehållas i förordning 
(EG) nr 41/2009.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) För närvarande får påståendena 
”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” 
användas för livsmedel för särskild kost 
som är avsedda för personer med 
glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 3 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009 om sammansättning och 
märkning av livsmedel som är lämpliga för 
personer med glutenintolerans. Dessutom 
får påståendet ”glutenfri” användas för 
livsmedel för normal konsumtion och 
andra livsmedel för särskild kost som är 
lämpliga för personer med 
glutenintolerans i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 4 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 41/2009 om sammansättning och 
märkning av livsmedel som är lämpliga 
för personer med glutenintolerans och 
som inte tillåter användning av påståendet 
”mycket låg glutenhalt” för dessa 
livsmedel. Sådana livsmedel för särskild 
kost avsedda för personer med 
glutenintolerans ska fortsätta att omfattas 
av denna förordning, eftersom det för 
behandlingen av sjukdomen är mycket 
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viktigt att tillhandahålla sådana säkra 
livsmedel avsedda för personer med 
glutenintolerans och att informera 
personer med celiaki om att livsmedlen är 
glutenfria. Detta är i linje med den 
internationella standarden för livsmedel 
för särskilda dietändamål för personer 
med glutenintolerans 
(CODEX STAN 118-1979, ändrad 2008). 
Även användningsvillkor för påståendet 
”glutenfri” för livsmedel för normal 
konsumtion bör bibehållas i förordning 
(EG) nr 41/2009. 

Or. en

Ändringsförslag 38
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) En strängare definition av komplett 
kostersättning bör införas eftersom 
sådana ersättningar, om de intas under 
medicinsk övervakning, skulle kunna 
betraktas som livsmedel för speciella 
medicinska ändamål. Påståenden om 
viktminskning bör styrkas genom 
förordning (EG) nr 1924/2066.

Or. en

Ändringsförslag 39
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att garantera en hög 
konsumentskyddsnivå kommer lämpliga 
förfaranden för kontroll, både av hygien 
och av sammansättning, att inrättas i 
medlemsstaterna före utsläppandet på 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 40
António Fernando Correia De Campos

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Lämpliga övergångsbestämmelser 
krävs för att livsmedelsföretagarna ska 
kunna anpassa sig till kraven i denna 
förordning.

(29) Kommissionen vidtar de lämpliga 
bestämmelser som krävs för att säkerställa 
den rättsliga trygghet som en övergång till 
denna förordning kräver och för att
livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa 
sig till kraven i denna förordning.

Or. pt

Motivering

Man måste undvika att de rättsliga ändringar som ingår i detta förslag inte medför ett 
juridiskt tomrum, även om det är en övergångslösning.

Ändringsförslag 41
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Ett förfarande bör fastställas som 
tillåter ett tillfälligt utsläppande på 
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marknaden av livsmedel som är resultatet 
av tekniska och vetenskapliga nyheter för 
att utnyttja industrins forskningsresultat i 
avvaktan på en ändring av det berörda 
särdirektivet. Tillstånd att släppa ut 
livsmedel på marknaden kan emellertid, 
av hänsyn till skyddet för konsumenternas 
hälsa, endast ges efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att på bästa sätt hjälpa företagen i branschen att vidta åtgärder för att de bättre 
ska kunna bemöta utsatta befolkningsgruppers särskilda livsmedelsbehov. På så sätt skulle 
dessa grupper snabbt kunna dra fördelar av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen på 
området.

Ändringsförslag 42
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) För att underlätta tillträde till 
marknaden för de aktörer, särskilt små 
och medelstora företag, som vill 
marknadsföra livsmedel som är resultatet 
av tekniska och vetenskapliga nyheter bör 
kommissionen, i nära samarbete med 
berörda parter, anta riktlinjer för 
förfarandet för tillfälligt utsläppande på 
marknaden av livsmedel som är resultatet 
av tekniska och vetenskapliga nyheter.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vissa väsentliga garantier i det nuvarande ramdirektivet om livsmedel för särskilda 
näringsändamål (2009/39/EG), särskilt de som rör livsmedel avsedda för personer med 
glutenintolerans, har undantagits från tillämpningsområdet för den föreslagna översynen, till 
nackdel för personer som lider av celiaki.

Ändringsförslag 44
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I denna förordning fastställs krav på 
sammansättning och uppgifter för följande 
livsmedelskategorier avsedda för en 
särskild kost:

Or. fr

Ändringsförslag 45
Henri Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel avsedda för personer med 
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glutenintolerans.

Or. fr

Ändringsförslag 46
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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Livsmedel avsedda för personer med 
glutenintolerans.

Or. en

Ändringsförslag 47
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) mjölk avsedd för småbarn. utgår

Or. en

Motivering

Mjölkbaserade drycker avsedda för småbarn är specifikt utformade, näringstäta produkter 
som bidrar till näringsbehovet hos barn i åldern 12–36 månader. Om dessa produkter 
undantas från förordningens tillämpningsområde, kommer detta att leda till reducerade 
livsmedelssäkerhetsåtgärder, icke-specificerade näringsmässiga sammansättningar och 
bristande harmonisering mellan medlemsstaterna. Resultatet blir att dessa produkter regleras 
som vanliga livsmedel och därför omfattas av närings- och säkerhetsmässiga kriterier som 
fastställts för vuxna, och som är olämpliga för barn i åldern 12–36 månader.
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Ändringsförslag 48
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) mjölk avsedd för småbarn. utgår

Or. fr

Motivering

Tillväxtmjölk för barn mellan 1 och 3 år är en produkt som har tagits fram särskilt för att 
tillgodose barnens näringsbehov och bör uppfylla de mycket strikta bestämmelserna för 
livsmedelssäkerhet framför allt i fråga om halter av bekämpningsmedelsrester. Barn mellan 1 
och 3 år måste omfattas av den skyddsnivå som gäller livsmedel för spädbarn.

Ändringsförslag 49
Henri Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) livsmedel för personer med 
glutenintolerans: livsmedel för en särskild 
kost som framför allt utgörs av produkter 
som tagits fram och/eller bearbetats för 
att tillgodose de särskilda kostbehoven hos 
personer med glutenintolerans.

Or. fr

Ändringsförslag 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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) färdigförpackning: kombinationen av 
en vara och den individuella förpackning 
som den är färdigförpackad i innan 
försäljningen. 

Or. da

 (Jfr. formuleringen i rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym.)

Ändringsförslag 52
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) färdigförpackad vara: en vara är 
färdigförpackad när den placeras i en 
förpackning av vilken beskaffenhet som 
helst utan att köparen är närvarande och 
mängden i förpackningen har ett 
förutbestämt värde som inte kan ändras 
utan att förpackningen antingen öppnas 
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eller undergår en märkbar förändring.

Or. da

 (Jfr. formuleringen i rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym.)

Ändringsförslag 53
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 56
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
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Kontroll
De behöriga nationella myndigheterna 
bör se till att ett lämpligt kontrollsystem 
införs för att se till att marknadsaktörerna 
respekterar kraven i detta direktiv, även 
hälsokraven.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b
Försiktighetsprincipen

Om det efter utvärdering av tillgänglig 
vetenskaplig information finns 
välgrundad anledning att oroa sig för 
eventuella negativa effekter, men 
vetenskaplig osäkerhet kan konstateras, 
kan preliminära riskhanteringsåtgärder 
vidtas som krävs för att garantera en hög 
skyddsnivå för de utsatta 
befolkningsgrupper som avses i denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sammansättningen av de livsmedel som 
avses i artikel 1.1 ska vara sådan att den är 
lämplig för att tillgodose näringsbehov hos 

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

och är lämplig för de personer de i enlighet 
med, på det medicinska området, allmänt 
erkända vetenskapliga data är avsedda för.

Or. ro

Ändringsförslag 59
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De livsmedel som avses i artikel 1.1 får 
inte innehålla något ämne i sådan mängd 
att det äventyrar hälsan för de personer de 
är avsedda för. Framför allt får de varken 
innehålla bekämpningsmedelsrester, 
genetiskt modifierade organismer, 
palmolja eller nanomaterial. 

Or. fr

Ändringsförslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 61
António Fernando Correia De Campos
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Märkningen av de livsmedelskategorier som omfattas av denna förordning och den reklam 
som berör dem måste baseras på uppgifter som tagits fram enligt vetenskapliga metoder och 
som lämpar sig för en utvärdering och validering av ett oberoende organ, i detta fall, 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 62
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 63
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid märkning och presentation av 
livsmedel för normal konsumtion samt vid 
reklam för sådana livsmedel ska följande 
vara förbjudet:
a) Användning av orden ”särskild kost”, 
antingen ensamt eller tillsammans med 
andra ord för att beteckna dessa 
livsmedel.
b) Varje annan angivelse eller 
presentation som kan ge intryck av att det 
rör sig om någon av de produkter som 
avses i artikel 1.1 och 1.2.

Or. en

Motivering

Det behövs en bestämmelse liknande den i artikel 2.2 b i det nuvarande ramdirektivet för att 
se till att endast produkter som följer förordningen får presenteras som om de täcker de 
specifika behoven hos de avsedda befolkningsgrupperna. En tydlig skillnad måste göras 
mellan livsmedel för särskild kost och livsmedel för vanlig konsumtion. Endast vanliga 
livsmedel med godkända närings- eller hälsopåståenden bör få hävda att de är lämpliga för 
särskilda tillstånd.

Ändringsförslag 64
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Punkt 3 utgör inget hinder för
spridningen av användbara uppgifter eller 
rekommendationer som är avsedda endast 
för personer med utbildning i medicin, 
näringslära, farmaci eller av andra personer 
som arbetar med barn- och mödravård.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 66
António Fernando Correia De Campos

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Ansvaret för spridningen av användbara 
uppgifter eller rekommendationer som rör 
de livsmedelskategorier som avses i 
artikel 1.1 ligger enbart på personer med 
utbildning i medicin, näringslära, farmaci 
eller av andra personer som arbetar med 
barn- och mödravård, och bör baseras på 
vetenskaplig information som kan 
verifieras på ett oberoende sätt.

Or. pt

Motivering

All information om dessa livsmedelskategorier som sprids passivt (t.ex. via internet) måste 
redigeras av yrkesmän med tillstånd och baseras på verifierbara vetenskapliga uppgifter.
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Ändringsförslag 67
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Sammansättningen av behållare och 
förpackningar för de livsmedel som avses 
i artikel 1.1 bör garantera en hög 
skyddsnivå för de befolkningsgrupper för 
vilka dessa livsmedel är avsedda. De får 
inte innehålla hormonstörande ämnen 
såsom Bisfenol A eller andra ämnen som 
kan vara skadliga för hälsan.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Livsmedel som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde måste tillhandahålla 
väsentliga ytterligare uppgifter så att man garanterar att de används säkert. Det är viktigt att 
säkra och kontrollerade produkter som omfattas av denna förordning snabbt kan släppas ut 
på marknaden. Med tanke på att de produkter som redan finns på marknaden uppfyller 
livsmedelssäkerhetskriterierna för småbarn, bör dessa bestämmelser bibehållas fram till dess 
att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lägger fram sitt yttrande, så att man 
fortsättningsvis tillhandahåller en hög skyddsnivå lämplig för denna grupp av utsatta 
konsumenter.

Ändringsförslag 69
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om inte annat följer av de allmänna 
kraven i artiklarna 7 och 9 och med 
beaktande av direktiv 2006/141/EG, 
direktiv 2006/125/EG och 
direktiv 1999/21/EG samt all teknisk och 
vetenskaplig utveckling, resultat från nya 
riskbedömningar och med hänsyn till 
försiktighetsprincipen, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade 
förordningar senast [2 år efter denna 
förordnings ikraftträdande] i enlighet med 
artikel 15 avseende följande:

Or. fr

Ändringsförslag 70
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 72
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 73
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De särskilda kraven på användning av 
bekämpningsmedel i jordbruksprodukter 
som är avsedda för framställning av sådana 
livsmedel och på 
bekämpningsmedelsrester i sådana 
livsmedel.

b) Identifiering av de ämnen som ska 
förbjudas i framställningen av 
jordbruksprodukter som är avsedda för 
framställning av sådana livsmedel, i den 
slutliga sammansättningen av dessa 
livsmedel och i sammansättningen av 
deras behållare.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De särskilda 
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sammansättningsbegränsningarna för 
förpackning av de livsmedel som avses i 
artikel 1.1.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges befogenhet att i förpackningar av livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn kontrollera eller förbjuda ämnen som skulle kunna påverka produkten innan den 
konsumeras, t.ex. Bisfenol A (BPA) i konservburkar som innehåller modersmjölksersättning 
och som kan läcka ut till innehållet.

Ändringsförslag 75
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Undantagen från kraven på minsta 
teckenstorlek på grund av ytterligare 
särskilda krav på obligatoriska uppgifter 
som ska anges i märkningen av vissa 
livsmedel som avses i artikel 1.1 i denna 
förordning och andra läsbarhetskrav som 
fastställs i artikel 13.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna.

Or. en

Motivering

De särskilda märkningskrav som gäller för denna grupp av produkter kommer att ses över 
och omarbetas i form av delegerade akter. Det vore lämpligt att då överväga de särskilda 
konsumentupplysningsbehov och läsbarhetskrav som gäller för dessa produkter och som kan 
nödvändiggöra undantag från kravet på att minsta teckenstorlek och vissa andra 
läsbarhetskriterier som gäller för vanliga livsmedel.
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Ändringsförslag 76
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Processen för att på marknaden 
släppa ut de livsmedel som avses i 
artikel 1.1, vilka är ett resultat av 
vetenskapliga och tekniska innovationer 
och inte uppfyller de bestämmelser för 
sammansättning som fastställts i 
delegerade förordningar.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 77
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) De krav på uppgifter som ska 
tillhandahållas i rekommendationer för 
lämplig användning av de livsmedel som 
avses i artikel 1.1.

Or. en

Motivering

Livsmedel som omfattas av denna förordning måste tillhandahålla väsentliga uppgifter utöver 
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dem som krävs i märkningsbestämmelser för vanliga livsmedel så att man garanterar att de 
används på ett säkert sätt. 

Ändringsförslag 78
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat följer av kraven i 
artiklarna 7 och 9 och med beaktande av 
relevant teknisk och vetenskaplig 
utveckling, ska kommissionen uppdatera 
de delegerade förordningar som anges i 
punkt 2 i enlighet med artikel 15.

3. Om inte annat följer av kraven i 
artiklarna 7 och 9 och med beaktande av 
relevant teknisk och vetenskaplig 
utveckling, resultat från nya 
riskbedömningar och med hänsyn till 
försiktighetsprincipen, ska kommissionen 
uppdatera de delegerade förordningar som 
anges i punkt 2 i enlighet med artikel 15.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att göra det möjligt att på marknaden 
snabbt släppa ut livsmedel för särskilda 
näringsändamål som är ett resultat av 
vetenskapliga och tekniska framsteg får 
kommissionen, efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa), tillåta att 
livsmedel, som inte motsvarar 
bestämmelserna om sammansättning i 
denna förordning eller i delegerade 
förordningar för grupper av livsmedel för 
särskilda näringsändamål enligt 
artikel 1.1, släpps ut på marknaden för en 
period av två år. Dessa åtgärder ska antas 
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i enlighet med delegeringsförfarandet i 
artikel 15.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att återinföra den innovationsklausul som avses i direktiv 2009/39/EG om 
livsmedel för särskilda näringsändamål. Detta förfarande används sällan och bör underlättas 
för att konsumenterna snabbt ska få ta del av dessa anpassade produkter.

Ändringsförslag 80
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Identifieringen av de ämnen som ska 
förbjudas enligt punkt 2 b kan ske på 
initiativ från kommissionen eller efter en 
ansökan från en medlemsstat. 

Or. fr

Ändringsförslag 81
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Mjölk avsedd för småbarn

Före utgången av den övergångsperiod 
som avses i artikel 18.1 ska 
kommissionen, efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, lägga fram en rapport 
för parlamentet och rådet om 
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önskvärdheten av särskilda bestämmelser 
för sammansättningen och märkningen 
av mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn, tillsammans, om så är lämpligt, 
med ett lagstiftningsförslag.

Or. fr

Motivering

För att kunna fortsätta garantera en hög skyddsnivå för särskilt utsatta konsumenter vore det 
därför lämpligt att få ett vetenskapligt yttrande från Efsa om huruvida det är önskvärt att 
kommissionens delegerade akter om tillskottsnäring eller barnmat även innehåller särskilda 
krav på märkning och sammansättning av sådan mjölk. 

Ändringsförslag 82
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga evidens ingen risk för 
konsumenternas hälsa.

a) De utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga rön ingen hälsorisk för 
konsumenterna och har en bevisad positiv 
effekt för konsumenternas hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast [2 years after 
the date of the entry into force of this 
Regulation] genom 
genomförandeförordningar upprätta och 

2. Kommissionen ska senast [2 år efter 
denna förordnings ikraftträdande] genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 15
upprätta och därefter uppdatera en 
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därefter uppdatera en unionsförteckning 
över tillåtna ämnen som uppfyller villkoren 
i punkt 1. Uppgifterna om ett ämne på 
unionsförteckningen ska innehålla en 
specifikation av ämnet och, om lämpligt, 
villkoren för användning och tillämpliga 
renhetskriterier. Dessa 
genomförandeförordningar ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2. Vid vederbörligen 
motiverade skäl att vidta ytterst 
brådskande åtgärder som rör nya 
hälsorisker ska kommissionen genast anta 
tillämpliga genomförandeakter om 
uppdatering av unionsförteckningen i 
enlighet med artikel 14.3.

unionsförteckning över tillåtna ämnen som 
uppfyller villkoren i punkt 1. Uppgifterna 
om ett ämne på unionsförteckningen ska 
innehålla en specifikation av ämnet och, 
om lämpligt, villkoren för användning och 
tillämpliga renhetskriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska senast 6 månader 
efter denna förordnings ikraftträdande
genom genomförandeförordningar upprätta 
och därefter uppdatera en 
unionsförteckning över tillåtna ämnen som 
uppfyller villkoren i punkt 1. Uppgifterna 
om ett ämne på unionsförteckningen ska 
innehålla en specifikation av ämnet och, 
om lämpligt, villkoren för användning och 
tillämpliga renhetskriterier. Dessa 
genomförandeförordningar ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2. Vid vederbörligen 
motiverade skäl att vidta ytterst brådskande 
åtgärder som rör nya hälsorisker ska 
kommissionen genast anta tillämpliga 
genomförandeakter om uppdatering av 
unionsförteckningen i enlighet med 
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artikel 14.3. artikel 14.3.

Or. ro

Ändringsförslag 85
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett ämne redan finns upptaget på 
unionsförteckningen och en betydande 
förändring sker av 
framställningsmetoderna, eller om 
partikelstorleken ändrats, t.ex. genom 
nanoteknik, ska det ämne som framställts 
genom dessa nya metoder anses som ett 
annat ämne och unionsförteckningen ska 
ändras i enlighet med detta innan det får 
släppas ut på unionsmarknaden.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 86
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.3 och 10 i denna 
förordning ska ges på obestämd tid från 
och med den (*).

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.3 och 10 i denna 
förordning ska ges för en period av fem år 
från och med att denna förordning har 
trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast sex månader innan 
perioden på fem år löpt ut. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
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motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

___________
(*) Datum för ikraftträdande av den 
grundläggande lagstiftningsakten eller 
från och med något annat datum som 
fastställts av lagstiftaren.].

Or. ro

Ändringsförslag 87
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.3 och 10 i denna 
förordning ska ges på obestämd tid från 
och med den (*).

2. Den delegering av befogenheter som
avses i artiklarna 10 och 11 i denna 
förordning ska ges för en period på fem år
från och med den (*).

Or. fr

Ändringsförslag 88
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Före utgången av den 
övergångsperiod som avses i artikel 18.1 
ska kommissionen, efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om önskvärdheten av särskilda 
bestämmelser för sammansättningen och 



PE480.536v01-00 56/60 AM\889163SV.doc

SV

märkningen av mjölkbaserade drycker 
avsedda för småbarn, med beaktande av 
småbarns näringsmässiga behov, 
konsumtionsmönster, näringsintag samt 
grad av exponering för vissa främmande 
ämnen och bekämpningsmedel, med 
hänsyn till de olika rättsakter som 
reglerar vanliga livsmedel och livsmedel 
avsedda för spädbarn och småbarn. Mot 
bakgrund av slutsatserna i den rapporten 
ska kommissionen antingen
a) besluta att det inte behövs några 
särskilda bestämmelser om 
sammansättning och märkning av 
mjölkbaserade drycker avsedda för 
småbarn, eller
b) i enlighet med förfarandet i artikel 114 
i EUF-fördraget lägga fram lämpliga
förslag om ändringar av denna 
förordning, och i enlighet med denna 
artikel ändra de berörda delegerade 
akterna för att inbegripa de särskilda 
bestämmelserna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 89
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artiklarna 2.3 och 10 i denna 
förordning träder i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom två månader efter 
det att rättsakten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löper ut, informerar 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artikel 10 i denna förordning träder i 
kraft endast om Europaparlamentet eller 
rådet inte har gjort några invändningar 
inom två månader efter det att rättsakten 
anmäldes till Europaparlamentet och rådet, 
eller om Europaparlamentet och rådet, 
innan den perioden löper ut, informerar 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Ändring av förordning (EU) nr 1169/2011
Följande punkt ska läggas till artikel 36.3 
i förordning (EU) nr 1169/2011:
”aa) Information om frånvaro eller 
reducerad förekomst i livsmedel av ämnen 
som kan orsaka intolerans, såsom 
gluten.”

Or. fr

Motivering

Det bör finnas ett regelverk för personer med glutenintolerans som är anpassat till deras 
särskilda behov.

Ändringsförslag 93
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 18b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Livsmedel avsedda att intas i samband 

med mycket krävande muskelarbete
Senast den 1 juli 2015 ska kommissionen 
lägga fram en rapport för parlamentet 
och rådet för att bedöma behovet av 
harmoniserade regler för 
sammansättningen och märkningen av 
livsmedel avsedda att intas i samband med 
mycket krävande muskelarbete. 
Kommissionen får till rapporten bifoga 
förslag till ändringar av relevanta 
bestämmelser i unionslagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör lägga fram en rapport om behovet av harmoniserade bestämmelser för 
sammansättningen och märkningen av livsmedel avsedda för mycket krävande muskelarbete, 
med hänsyn till kraven på konsumentskydd och en fungerande inre marknad.

Ändringsförslag 94
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar kriterierna för 
vissa nivåer av främmande ämnen enligt 
förordning (EG) nr 1881/2006, ska de 
mikrobiologiska kriterierna i förordning 
(EG) nr 2073/2005 tillämpas på 
mjölbaserade drycker avsedda för 
småbarn som finns på marknaden under 
den övergångsperiod som fastställs i 
punkt 1.

Or. fr
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