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KORTFATTAD MOTIVERING

Frågan om livsmedel för personer med särskilda näringsbehov (nedan kallade 
specialdestinerade livsmedel) har stått i fokus i Europeiska unionens lagstiftning och 
återspeglar ett tydligt marknadskrav på säker och hälsosam livsmedelsförsörjning. 
Specialdestinerade livsmedel var tidigare en nischmarknad men har växt betydligt de senaste 
åren, vilket har lett till att det blivit svårt att skilja på allmänna livsmedel och livsmedel 
avsedda för en särskild grupp människor. Denna utveckling har beaktats i det föreslagna 
regelverket och föredraganden ger därför sitt fulla stöd till förslaget.

Allmänna anmärkningar

Trots ett par tidigare försök till harmonisering finns det fortfarande stora skillnader mellan 
medlemsstaternas lagar om specialdestinerade livsmedel. Skillnaderna hindrar den fria 
rörligheten för varor, orsakar onödiga administrativa bördor för företag inom 
livsmedelssektorn och kommer till slut att rubba den inre marknaden. 

Föredraganden anser att likartade produkter måste behandlas på samma sätt över hela unionen 
så att lämplig konsumentinformation tillhandahålls och fri rörlighet och lika 
konkurrensvillkor för varor upprätthålls. Regler som har blivit överflödiga, motstridiga och 
potentiellt problematiska måste avskaffas och skyddet av de sårbaraste befolkningsgrupperna 
och dem med särskilda näringsbehov måste garanteras. En gemensam rättsordning för 
specialdestinerade livsmedel, som kommissionen föreslår, måste därför välkomnas som ett 
viktigt steg mot ökad säkerhet och tydlighet för både konsumenter och producenter.

Föredraganden tror att det är mycket viktigt att alla livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn, samt livsmedel för särskilda medicinska syften, omfattas av ett grundligt och 
standardiserat förfarande för förhandsgodkännande. För att garantera säkerhet och effektivitet 
ska detta genomföras av ett oberoende organ och baseras på aktuella vetenskapliga uppgifter 
(och forskning).

Förslaget lägger anmälningsplikten och godkännandeförfarandet för specialdestinerade 
livsmedel på kommissionen, vilket kommer att undanröja ett flertal existerande 
marknadshinder. I samband med detta välkomnar föredraganden införandet av 
”unionsförteckningen över tillåtna ämnen” (artikel 11) som för samman de nuvarande 
(tre olika) förteckningarna till en enda och skapar på så sätt en större tydlighet på detta 
specifika område. För att se till att övergången sker smidigt uppmanar föredragande 
kommissionen att i god tid sammanställa och regelbundet uppdatera förteckningen, samt göra 
det enkelt att lägga till poster till den (som nämns i artikel 11.3).

Forsknings- och innovationsaspekter

Föredraganden anser att en förbättrad unionslagstiftning på området speciallivsmedel måste 
kompletteras av investeringar i forskning och utveckling, eftersom sådana investeringar också 
kommer att leda till att nya och förbättrade metoder, produkter och processer tas fram. 
Föredraganden påpekar också att livsmedlens hälso- och säkerhetsaspekter tas upp i kapitlet 
om livsmedelssäkerhet i unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 och att 
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ytterligare ansträngningar inom tvärvetenskaplig forskning och innovation i samband med 
specialdestinerade livsmedel även måste ges starkt stöd. 

De lagändringar som kommissionen föreslår, som att mat för diabetessjuka, mat med låg 
glutenhalt och mat för idrottare avförs, samt införandet av unionsförteckningen, bör i vart fall 
inte hindra innovationen. Men i takt med att vi får allt större kunskap om specialdestinerade 
livsmedel måste vi upprätthålla flexibla förfaranden för att främja vidare forskning och 
innovation på dessa områden.

Små och medelstora företag

Föredraganden ser gärna att varje ändring av den rättsliga styrningen av livsmedel som för 
närvarande omfattas av ramdirektivet om specialdestinerade livsmedel inte får några 
oproportionella konsekvenser för små och medelstora företag, och får heller inte minska 
öppenheten och/eller lägga onödiga administrativa bördor på företag i livsmedelsbranschen. 
Aktuella uppgifter visar att det är de små och medelstora företagen som dominerar sektorn för 
specialdestinerade livsmedel, som också har växt avsevärt under de senaste åren. 
Föredraganden är oroad över den rådande stora variationen mellan medlemsstaternas 
lagstiftningsbörda och anser att en enhetligare lagstiftning och förenklande åtgärder kommer 
att bli fördelaktigt för hela marknadssegmentet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det är viktigt att de ingredienser som 
används vid framställningen av de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen är lämpliga för att 
tillgodose näringsbehov hos och är 
lämpliga för de människor de är avsedda 
för och att deras näringsmässiga lämplighet 
har fastställts genom allmänt erkända 
vetenskapliga data. Denna lämplighet bör 
visas genom en systematisk genomgång av 
tillgängliga vetenskapliga data.

(17) Det är viktigt att de ingredienser som 
används vid framställningen av de 
livsmedelskategorier som omfattas av den 
här förordningen är lämpliga för att 
tillgodose näringsbehov hos och är 
lämpliga för de människor de är avsedda 
för och att deras näringsmässiga lämplighet 
har fastställts genom allmänt erkända 
vetenskapliga data. Denna lämplighet bör 
visas genom en systematisk och oberoende
genomgång av tillgängliga vetenskapliga
data.

Or. en
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Motivering

De vetenskapliga uppgifterna om speciallivsmedlens tillräckliga näringsvärden måste inte 
bara vara systematiska utan också baserade på oberoende bedömningar för att kunna 
garantera hög trovärdighet och allmänt godtagande av sådana uppgifter.

Ändringsförslag 2

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 

(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 
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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.

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. Ett tydligt och tidseffektivt 
förfarande som vederbörligen beaktar 
konsumenthälsoskyddet bör också 
säkerställas för att livsmedel som tagits 
fram som ett resultat av vetenskapliga och 
tekniska framsteg snabbt ska kunna 
släppas ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Delegerade akter bör, i enlighet med skäl 19, bland annat säkerställa att livsmedel som tagits 
fram som ett resultat av vetenskapliga och tekniska framsteg kan släppas ut på marknaden 
utan dröjsmål och enligt ett tydligt och tidseffektivt förfarande.

Ändringsförslag 3

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) Lämpliga övergångsbestämmelser
samt stöd och aktuell information för 
livsmedelsföretagarna krävs för att de ska 
kunna anpassa sig till kraven i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Lämpliga övergångsbestämmelser måste åtföljas av lämpligt stöd och aktuell information till 
livsmedelsföretagarna för att de ska kunna anpassa sig till kraven i denna förordning.
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Ändringsförslag 4

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 
och är lämplig för de personer de i enlighet 
med allmänt erkända vetenskapliga data är 
avsedda för.

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 5

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 får inte vara vilseledande och 
ska

a) ge adekvat konsumentupplysning, och 
b) grundas på råd från oberoende 
personer med utbildning i medicin, 
näringslära och farmaci, med hänsyn till 
de särskilda behoven hos de personer för 
vilka livsmedlet är avsett.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 6.
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Ändringsförslag 6

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

Or. en

Motivering

Den nuvarande bestämmelsen i artikel 9.4 är överflödig och missvisande. Det är orimligt att 
begränsa spridningen av användbara uppgifter enbart till personer med viss typ av 
utbildning. Föredraganden föreslår att man i stället kompletterar märkningen, presentationen 
och marknadsföringskraven i artikel 9.3 med råd från oberoende kvalificerade personer. 
Detta får inte hindra att användbara uppgifter eller rekommendationer avsedda endast för 
personer med utbildning i medicin, näringslära, farmaci eller av andra personer som arbetar 
med barn- och mödravård sprids.


