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KORT BEGRUNDELSE

Spørgsmålet om fødevarer beregnet til personer med særlige ernæringsmæssige behov 
(herefter "PARNUTS-fødevarer") har været et fokusområde inden EU-lovgivningen og 
afspejler et klart markedskrav om en sikker og sund fødevareforsyning. PARNUTS-
fødevaresektoren, som engang var et nichemarked, er vokset betydeligt i de senere år, hvilket 
har ført til, at det er vanskeligt at skelne mellem almindelige fødevarer og fødevarer beregnet 
til specifikke grupper af personer. Denne udvikling tages i betragtning med den foreslåede 
lovgivningsramme, og derfor går den rådgivende ordfører stærkt ind for forslaget.

Generelle bemærkninger
Trods nogle tidligere forsøg på harmonisering eksisterer der stadig store forskelle mellem de 
nationale lovgivninger om PARNUTS-fødevarer. Disse forskelle lægge hindringer i vejen for 
varernes frie bevægelighed, skaber unødvendige administrative byrder for virksomheder, der 
opererer inden for fødevaresektoren, og forhindrer i sidste ende det indre markeds funktion. 

Ordføreren mener, at ensartede produkter skal behandles på samme måde i hele EU for at 
sikre en tilstrækkelig forbrugeroplysning og muliggøre fri bevægelighed og lige 
konkurrencevilkår for varer. Regler, som er blevet overflødige, selvmodsigende og potentielt 
modstridende, skal afskaffes, og beskyttelsen af de mest sårbare grupper i befolkningen og 
dem med særlige ernæringsmæssige behov skal sikres. En fælles retssystem for PARNUTS-
fødevarer, som foreslået af Kommissionen, må derfor hilses velkommen som et vigtigt skridt i 
retning af forbedret sikkerhed og klarhed for forbrugere såvel som producenter.
Ordføreren mener, at det er af afgørende betydning, at alle fødevarer beregnet til spædbørn og 
småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål er omfattet af en grundig og 
standardiseret forudgående godkendelsesprocedure. For at sikre sikkerhed og effektivitet skal 
denne gennemføres af et uafhængigt organ på grundlag af ajourførte videnskabelige 
oplysninger (og forskning).

Dette forslag samler anmeldelsesansvaret og godkendelsesprocedurerne for PARNUTS-
fødevarer hos Europa-Kommissionen, hvilket vil fjerne en række eksisterende 
markedshindringer. I denne forbindelse glæder ordføreren sig over indførelsen af EU-listen 
over tilladte stoffer (artikel 11), som kombinerer de nuværende (tre separate) lister til én 
enkelt liste og dermed skaber større klarhed på dette særlige område. For at sikre en 
gnidningsløs overgang opfordrer ordføreren Kommissionen til at sørge for en rettidig 
udarbejdelse og regelmæssig ajourføring af denne liste samt en effektiv proces for optagelse 
af stoffer på denne liste (som nævnt i artikel 11, stk. 3).  

Forsknings- og innovationsaspekter
Ordføreren mener, at bedre EU-lovgivning på området for specialfødevarer skal suppleres 
med investeringer i forskning og innovation, da disse også fører til udvikling af nye og 
forbedrede metoder, produkter og processer. I denne forbindelse henleder ordføreren også 
opmærksomheden på det faktum, at de sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter af fødevarer 
er omfattet af kapitlet om fødevaresikkerhed i EU's forsknings- og innovationsprogram 
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Horizon 2020, og at en yderligere indsats gennem indbyrdes forbundne forsknings- og 
innovationsaktiviteter inden for PARNUTS-fødevaresektoren også må støttes kraftigt. 

De juridiske ændringer, der foreslås i Kommissionens forslag, såsom undtagelse af diabetiske 
fødevarer, fødevarer med lavt glutenindhold og fødevarer til idrætsudøvere samt indførelsen 
af EU-listen, bør under ingen omstændigheder hæmme innovation. Men i takt med, at vores 
videnskabelige viden omkring PARNUTS-fødevaresektoren fortsat øges, må der opretholdes 
fleksible procedurer for at fremme yderligere forskning og innovation inden for disse 
områder.

Små og mellemstore virksomheder (smv'er)
Ordføreren ønsker at sikre, at eventuelle ændringer af den lovgivningsmæssige håndtering af 
fødevarer, som i øjeblikket er omfattet af PARNUTS-fødevarerammedirektivet, ikke får 
uforholdsmæssigt store konsekvenser for små og mellemstore virksomheder, ligesom de ikke 
må mindske gennemsigtigheden og/eller pålægge fødevarevirksomhederne unødige byrder. 
Aktuelle oplysninger tyder på, at PARNUTS-fødevaresektoren er domineret af små og 
mellemstore virksomheder, og at den er vokset betydeligt i de seneste år. Ordføreren er 
bekymret over de store forskelle, der i øjeblikket eksisterer i den lovgivningsmæssige byrde 
medlemsstaterne imellem, og mener, at en strømlinet regulering kombineret med 
forenklingstiltag vil være en fordel for hele markedssegmentet.  

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er vigtigt, at de ingredienser, der 
anvendes til fremstilling af de kategorier af 
fødevarer, som er omfattet af denne 
forordning, er egnede til at opfylde de 
ernæringsmæssige behov hos og egner sig 
for de personer, som de er tiltænkt, og at 
deres ernæringsmæssige tilstrækkelighed er 
dokumenteret ved almindeligt anerkendte 
videnskabelige data. Denne 
tilstrækkelighed bør dokumenteres ved en 
systematisk gennemgang af de 
foreliggende videnskabelige data.

(17) Det er vigtigt, at de ingredienser, der 
anvendes til fremstilling af de kategorier af 
fødevarer, som er omfattet af denne 
forordning, er egnede til at opfylde de 
ernæringsmæssige behov hos og egner sig 
for de personer, som de er tiltænkt, og at 
deres ernæringsmæssige tilstrækkelighed er 
dokumenteret ved almindeligt anerkendte 
videnskabelige data. Denne 
tilstrækkelighed bør dokumenteres ved en 
systematisk og uafhængig gennemgang af 
de foreliggende videnskabelige data.
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Or. en

Begrundelse

De videnskabelige oplysninger om specialfødevarers ernæringsmæssige tilstrækkelighed skal 
ikke blot være systematisk, men også baseret på en uafhængig evaluering for at sikre høj 
pålidelighed og generel accept af sådanne oplysninger

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Det bør 
også sikres, at der eksisterer en klar og 
rettidig procedure, der tager behørigt 
hensyn til beskyttelsen af forbrugernes 
sundhed, for at fødevarer, der 
fremkommer som resultat af 
videnskabelige og teknologiske 
nyskabelser, hurtigt kan markedsføres.

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter, som defineret i betragtning 19, bør bl.a. sikre, at de fødevarer, der 
fremkommer som resultat af videnskabelige og teknologiske nyskabelser, kan markedsføres 
hurtigt og efter en klar og effektiv procedure.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Lederne af fødevarevirksomheder har 
brug for tilstrækkelige 
overgangsforanstaltninger samt assistance 
og ajourførte oplysninger for at kunne 
tilpasse sig kravene i denne forordning -

Or. en

Begrundelse

Lederne af fødevarevirksomheder har brug for tilstrækkelige overgangsforanstaltninger, som 
skal være ledsaget af tilstrækkelig assistance og ajourførte oplysninger, for at kunne tilpasse 
sig kravene i denne forordning.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) give tilstrækkelig information til 
forbrugerne og
b) være baseret på rådgivning fra 
uafhængige personer med kvalifikationer 
inden for medicin, ernæring eller farmaci, 
under hensyntagen til de specifikke behov 
hos de personer, som fødevarerne er 
beregnet til.

Or. en
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Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den nuværende bestemmelse i artikel 9, stk. 4 er unødvendig og vildledende. Det er urimeligt 
at begrænse videreformidlingen af nyttige oplysninger til kun visse kategorier af kvalificerede 
personer. Ordføreren foreslår i stedet at komplettere kravene til mærkning, præsentation og 
reklame i artikel 9, stk. 3, med rådgivning fra uafhængige kvalificerede personer. Dette er 
ikke til hinder for udbredelsen af eventuelle nyttige oplysninger eller anbefalinger, som 
udelukkende er bestemt for personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller 
farmaci eller andre sagkyndige med ansvar for sundhedspleje for mødre og børn.


