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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning fastsætter de betingelser, hvorunder det fremover skal være tilladt at 
mærke og reklamere for fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger.

Mens ernæringsanprisninger som "fedtfattig" eller "sukkerfri" skal opfylde de i forslaget til 
forordning fastlagte betingelser, og Kommissionen for visse fødevarer forbeholder sig at 
udarbejde såkaldte ernæringsprofiler, som skal overholdes, for at der må reklameres med 
ernærings- eller sundhedsanprisninger, er sundhedsanprisninger i henhold til Kommissionens 
forslag kun tilladt, når der foreligger videnskabelig dokumentation og en godkendelse fra 
myndighedernes side. Anprisninger af fødevarer, som alene drejer sig om velvære, såsom "en 
fødevare holder dig i form eller ung eller gør dig glad", forbydes fuldstændigt.

Den rådgivende ordfører er meget kritisk over for Kommissionens forslag og mener, at der er 
behov for talrige ændringer.

Der må allerede sættes spørgsmålstegn ved det princip, der ligger til grund for Kommissionens 
forslag til forordning, nemlig et forbud med mulighed for tilladelse.

For forbrugerne er det helt nødvendigt at få nøjagtige og meningsfulde oplysninger om de 
fødevarer, som de bruger dagligt. Det er producenterne selv, der giver en ikke uvæsentlig del af 
disse oplysninger. Sammen med aspekter som et produkts pris kan de påvirke købsbeslutningen.
De europæiske fødevareproducenter befinder sig imidlertid ikke i et retligt tomrum. Der findes 
allerede en lang række nationale og europæiske regler om mærkning og næringsdeklaration. Der 
gælder desuden et generelt forbud mod vildledende reklame.

Især indførelsen af ernæringsprofiler for fødevarer i henhold til artikel 4 i forslaget til forordning 
giver anledning til betænkeligheder. Det er Kommissionens hensigt, at fødevarer navnlig skal 
bedømmes efter deres sukker-, salt- eller fedtindhold, inden der må reklameres for dem med 
ernærings- eller sundhedsanprisninger. En inddeling i fødevarer med en fordelagtig og en mindre 
fordelagtig ernæringsprofil er imidlertid i strid med princippet om en afbalanceret kost. Der 
findes principielt ikke gode eller dårlige fødevarer. Det afgørende er det forhold, fødevarerne 
konsumeres i. Desuden lades spørgsmålet om den nøjagtige definition af begrebet 
ernæringsprofil og fastlæggelsen heraf i stor udstrækning ubesvaret i forslaget til forordning. Så 
længe der ikke er skabt videnskabelig klarhed på dette punkt, bør der derfor ikke indføres 
ernæringsprofiler.

I artikel 10 i forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, 
for godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Ordføreren støtter Kommissionens hensigt om 
at konkretisere kravene til mærkning af og reklame for fødevarer, men må på det kraftigste 
afvise forslaget om en forudgående undersøgelsesprocedure.

Endvidere må det i artikel 11 i forslaget til forordning formulerede forbud mod såkaldte indirekte 
sundhedsanprisninger tages op til diskussion. Hvorfor skal det fremover være forbudt at 
reklamere med "velværeanprisninger" såsom "holder dig ung" eller "giver dig energi", som giver 
udtryk for en individuel fornemmelse? Forbrugerne er i stand til at forstå, hvornår der er tale om 
anprisninger vedrørende fornemmelser og stemninger, og til at bedømme sådanne anprisninger.
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Et fuldstændigt forbud mod sådanne anprisninger ville være uforholdsmæssigt, navnlig fordi en 
vildledning af forbrugerne allerede forhindres gennem direktivet om vildledende reklame og 
direktiverne om mærkning. Man bliver i denne forbindelse nødt til at spørge Kommissionen, om 
forslaget til forordning virkelig er baseret på begrebet "den gennemsnitlige forbruger", således 
som det er kommet til udtryk i EF-Domstolens praksis. Det er forkert på forhånd at lægge til 
grund, at forbrugerne ikke er i stand til at forstå, at generelle anprisninger om velvære er 
reklame, og til at bedømme sådanne anprisninger og forholde sig kritisk til dem.

Det er generelt mere end tvivlsomt, om man med den foreliggende forordning virkelig med held 
kan bekæmpe dårlige kostvaner i EU. Det voksende antal overvægtige mennesker i vores 
moderne samfund er uden tvivl også udtryk for forkerte drikke- og spisevaner. Men der er også 
andre faktorer, der kan spille ind, såsom manglende motion, miljøbelastninger og stress. Denne 
udvikling vil med sikkerhed fremover få udgifterne til sundhed til at stige, hvorfor man må 
forsøge at vende udviklingen. Fastsættelse af regler for reklamer for fødevarer vil imidlertid efter 
ordførerens opfattelse ikke forhindre dette fænomen. Årsagerne hertil ligger ikke i uhæmmet 
reklame for fødevarer, men i andre faktorer i samfundet. Hvis man vil ændre kostvanerne 
vedvarende i positiv retning, kan man derfor ikke nøjes med at indføre forbud og begrænsninger.
Man kan på længere sigt kun løse problemerne gennem kostvaner, som anerkendes og accepteres 
af forbrugerne. Man kan i den forbindelse opnå mere gennem oplysningskampagner, som der 
allerede findes mange eksempler på på nationalt plan, end gennem et nyt system med statslig 
kontrol.

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:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) Fødevarer, der promoveres med 
anprisninger, kan af forbrugerne opfattes 
som havende ernæringsmæssige, 
fysiologiske eller andre sundhedsmæssige 
fordele i forhold til andre produkter uden 
sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan 
tilskynde forbrugere til at foretage valg, der 
direkte påvirker deres samlede indtag af 
enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på 
en måde, der er i modstrid med den viden-
skabelige rådgivning. For at imødegå 

(6) Fødevarer, der promoveres med 
anprisninger, kan af forbrugerne opfattes 
som havende ernæringsmæssige, 
fysiologiske eller andre sundhedsmæssige 
fordele i forhold til andre produkter uden 
sådanne tilsatte næringsstoffer.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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sådanne eventuelle uønskede virkninger 
bør der indføres nogle restriktioner for 
produkter med anprisninger. I denne for-
bindelse er faktorer som forekomst af 
bestemte stoffer, f.eks. produktets 
alkoholindhold, eller produktets 
ernæringsprofil relevante kriterier for 
fastlæggelse af, om produktet kan være 
omfattet af anprisninger.

Begrundelse

Idéen med at inddele fødevarer i produkter med en fordelagtig og en mindre fordelagtig 
ernæringsprofil er i strid med princippet om en afbalanceret kost. Der findes principielt ikke 
gode eller dårlige fødevarer. Det afgørende er det forhold, hvori de enkelte fødevarer 
konsumeres. Desuden er det forkert at antage, at forbrugerne under alle omstændigheder lader 
sig påvirke negativt at sådanne anprisninger.

Ændringsforslag 2
Betragtning 7

(7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil 
kan der tages hensyn til indholdet af 
forskellige næringsstoffer og stoffer med 
ernæringsmæssige- eller fysiologiske 
virkninger, navnlig stoffer som fedt, mættet 
fedt, transfedtsyrer, salt/natrium og 
sukkerarter, som ifølge anbefalingerne ikke 
bør indgå med for store indtag i kosten som 
helhed, og stoffer som fler- og 
enkeltumættet fedt, andre kulhydrater end 
sukker, vitaminer, mineraler, proteiner og 
fibre. Ved fastlæggelse af 
ernæringsprofilerne skal der tages hensyn 
til de forskellige fødevarekategorier og de 
pågældende fødevarers position og rolle i 
den samlede kost. Det kan være nødvendigt 
at give dispensation fra at overholde 
fastsatte ernæringsprofiler for visse 
fødevarer eller fødevarekategorier 
afhængigt af deres rolle og betydning i 
befolkningens kost. Dette arbejde er 
komplekst og teknisk, og det bør overlades 
til Kommissionen at vedtage de relevante 
foranstaltninger.

udgår

Begrundelse
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Idéen med at inddele fødevarer i produkter med en fordelagtig og en mindre fordelagtig 
ernæringsprofil er i strid med princippet om en afbalanceret kost. Der findes principielt ikke 
gode eller dårlige fødevarer. Det afgørende er det forhold, hvori de enkelte fødevarer 
konsumeres. Anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger er allerede reguleret gennem 
forskellige bestemmelser på nationalt og europæisk plan og bør ikke derudover kobles sammen 
med ernæringsprofiler, hvis udformning efter bestemmelserne i forslaget til forordning i vidt 
omfang er uafklaret.

Ændringsforslag 3
Betragtning 11

(11) Det er først og fremmest videnskabelig 
dokumentation, der skal tages i betragtning 
ved anvendelsen af ernærings- og 
sundhedsanprisninger, og 
fødevarevirksomheds ledere, der anvender 
anprisninger, bør begrunde dem.

(11) Det er først og fremmest videnskabelig 
dokumentation, der skal tages i betragtning 
ved anvendelsen af ernærings- og 
sundhedsanprisninger, og 
fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
anprisninger, bør begrunde dem. Den 
videnskabelige dokumentation skal stå i 
forhold til arten af de gavnlige virkninger, 
som produktet hævdes at have.

Begrundelse

I overensstemmelse med de generelle principper, der er vedtaget i forordningen om Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, bør der i nærværende forordning etableres et krav om 
proportionalitet alt efter arten af produkters anprisning: graden af videnskabelig dokumentation, 
der kræves for "anprisninger om reduceret risiko for sygdom" vil således være højere end den, 
der påregnes for "funktionelle anprisninger".

Ændringsforslag 4
Betragtning 14

(14) Sundhedsanprisninger bør først tillades 
anvendt på EF-markedet, efter at der er 
gennemført en videnskabelig vurdering af 
den højest mulige standard. For at sikre en 
harmoniseret videnskabelig vurdering af 
sådanne anprisninger, bør Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
gennemføre sådanne vurderinger.

(14) Sundhedsanprisninger bør med henblik 
på anvendelse på EF-markedet kunne 
kontrolleres videnskabeligt.

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt, at det sikres, at de anvendte sundhedsanprisninger kan kontrolleres 
videnskabeligt, uden at der er behov for en omkostningskrævende godkendelsesprocedure.
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Ændringsforslag 5
Betragtning 15

(15) Der er mange andre faktorer end de rent 
kostrelaterede, der kan påvirke psykologiske 
og adfærdsmæssige funktioner. Det er 
således en meget kompleks sag at fremsætte 
udsagn om disse funktioner, og det er 
vanskeligt at få udtrykt et komplet, sandt og 
meningsfuldt budskab i en kort anprisning, 
der skal anvendes i mærkningen af og 
reklamer for fødevarer. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at forbyde anvendelse af 
psykologiske og adfærdsmæssige 
anprisninger.

(15) Der er mange andre faktorer end de rent
kostrelaterede, der kan påvirke psykologiske 
og adfærdsmæssige funktioner. Det er 
således en meget kompleks sag at fremsætte 
udsagn om disse funktioner, og det er 
vanskeligt at få udtrykt et komplet, sandt og 
meningsfuldt budskab i en kort anprisning, 
der skal anvendes i mærkningen af og 
reklamer for fødevarer.

Begrundelse

Et generelt forbud mod såkaldte indirekte sundhedsanprisninger er uforholdsmæssigt. Desuden 
er det forkert på forhånd at antage, at forbrugerne ikke er i stand til at forstå, at den slags 
generelle og temmeligt vage anprisninger er reklame, og til at bedømme dem som sådan.
Endvidere tages der hensyn til forbrugernes interesse gennem det generelle forbud mod 
vildledende anprisninger i artikel 3 i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 6
Betragtning 16

(16) Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. 
februar 1996 om levnedsmidler til 
anvendelse i energifattige diæter med 
henblik på vægttab foreskriver, at mærkning 
eller emballage af de produkter, direktivet 
omfatter, eller reklame for disse ikke må 
indeholde nogen angivelse af hastigheden 
eller størrelsen af det vægttab, der kan følge 
af deres anvendelse, ej heller nogen omtale 
af nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse. Et stigende antal 
fødevarer, der ikke er specifikt udformet 
med henblik på vægtkontrol, markedsføres 
med anvendelse af sådanne angivelser og 
henvisninger til produktets evne til at 
reducere kostens energiindhold. Der bør 
derfor for alle fødevarer være forbud mod 
henvisninger til sådanne egenskaber.

(16) Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. 
februar 1996 om levnedsmidler til 
anvendelse i energifattige diæter med 
henblik på vægttab foreskriver, at mærkning 
eller emballage af de produkter, direktivet
omfatter, eller reklame for disse ikke må 
indeholde nogen angivelse af hastigheden 
eller størrelsen af det vægttab, der kan følge 
af deres anvendelse, ej heller nogen omtale 
af nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse. Et stigende antal 
fødevarer, der ikke er specifikt udformet 
med henblik på vægtkontrol, markedsføres 
med anvendelse af sådanne angivelser og 
henvisninger til produktets evne til at 
reducere kostens energiindhold. Det bør 
derfor undersøges, om der er behov for at 
udvide det nævnte direktivs 
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anvendelsesområde, så det kommer til at 
omfatte sådanne fødevarer.

Begrundelse

I stedet for at indføre et fuldstændigt forbud bør det undersøges, om der er behov for at udvide 
anvendelsesområdet for direktiv 96/8/EF om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter 
med henblik på vægttab, så det kommer til at omfatte de i denne betragtning nævnte fødevarer.

Ændringsforslag 7
Betragtning 17

(17) Sundhedsanprisninger, der beskriver 
næringsstoffers eller andre stoffers 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale fysiologiske funktioner på grundlag 
af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig 
viden, bør omfattes af en anden slags 
vurdering og godkendelse. Det er derfor 
nødvendigt at vedtage en liste over tilladte 
anprisninger, der beskriver et næringstofs 
eller andet stofs betydning.

(17) Sundhedsanprisninger, der beskriver 
næringsstoffers eller andre stoffers 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale fysiologiske funktioner på grundlag 
af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig 
viden, bør være i overensstemmelse med 
mangeårig og videnskabeligt anerkendt 
viden.

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives. Det er tilstrækkeligt, at det sikres, 
at den i sundhedsanprisningerne nævnte virkning er i overensstemmelse med mangeårig og 
videnskabeligt anerkendt viden.

Ændringsforslag 8
Betragtning 18

(18) For at kunne følge med den 
videnskabelige og teknologiske udvikling 
bør listen revideres, så snart det er 
nødvendigt. Sådanne ændringer er 
gennemførelsesforanstaltninger af teknisk 
art, og for at forenkle og fremskynde 
proceduren bør det overlades til 
Kommissionen at vedtage dem.

udgår

Begrundelse
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I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives.

Ændringsforslag 9
Betragtning 20

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i 
betragtning i autoritetens udtalelse og i den 
efterfølgende godkendelsesprocedure.

(20) Det skal sikres, at 
sundhedsanprisninger er sande, klare, 
pålidelige og anvendelige for forbrugeren, 
når denne skal vælge en sund kost.

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt, at det sikres, at sundhedsanprisningerne er forståelige for forbrugeren, 
uden at der er behov for en omkostningskrævende godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag 10
Betragtning 22

(22) Af klarhedshensyn og for at undgå 
flere ansøgninger vedrørende anprisninger, 
der allerede er vurderet, bør der oprettes et 
register over sådanne anprisninger.

udgår

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives.
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Ændringsforslag 11
Betragtning 23

(23) For at kunne følge med den 
videnskabelige og teknologiske udvikling 
bør registret revideres, så snart det er 
nødvendigt. Sådanne ændringer er 
gennemførelsesforanstaltninger af teknisk 
art, og for at forenkle og fremskynde 
proceduren bør det overlades til 
Kommissionen at vedtage dem.

udgår

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives.

Ændringsforslag 12
Betragtning 24

(24) For at stimulere forskningen i og 
udviklingen af fødevarebranchen er det 
hensigtsmæssigt at beskytte den 
investering, som produktudviklere foretager 
ved indsamlingen af oplysninger og data i 
forbindelse med en ansøgning, der indgives 
i henhold til nærværende forordning.
Beskyttelsen bør imidlertid begrænses til et 
bestemt tidsrum, således at det kan undgås, 
at der sker en unødvendig gentagelse af 
undersøgelser og forsøg.

udgår

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives.

Ændringsforslag 13
Betragtning 24 a (ny)



AD\553163DA.doc 11/40 PE 349.832v02-00

DA

(24a) Små og mellemstore virksomheder 
bør modtage særlig bistand til forberedelse 
af det krævede dossier og til dækning af 
omkostningerne til denne centraliserede 
vurderingsprocedure.

Begrundelse

SMV'er skal ikke straffes med indførelsen af det nye system.

Ændringsforslag 14
Betragtning 26

(26) Fødevarevirksomhedslederne har brug 
for en overgangsperiode for at tilpasse sig til 
kravene i denne forordning.

(26) Fødevarevirksomhedslederne har brug 
for en tilstrækkelig overgangsperiode for at 
tilpasse sig til kravene i denne forordning.

Begrundelse

Der bør gives virksomhedslederne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig.

Ændringsforslag 15
Betragtning 28 a (ny)

(28a) Kommissionen bør lancere en generel 
oplysningskampagne om 
ernæringsmæssige spørgsmål og 
vigtigheden af at have sunde spisevaner.

Begrundelse

Fedme er ved at udvikle sig til et stort problem i EU. Derfor ville det være hensigtsmæssigt 
parallelt med vedtagelsen af denne forordning at lancere en generel oplysningskampagne om 
spisevaner for at øge befolkningens bevidsthed om dette spørgsmål.

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 2

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
mærkning og præsentation af samt reklame 
for fødevarer, der uden videre forarbejdning 
leveres til den endelige forbruger Den finder 
ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal 
leveres til restauranter, hospitaler, skoler, 

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
mærkning og præsentation af samt reklame 
for fødevarer, der uden videre forarbejdning 
leveres til den endelige forbruger, med 
undtagelse af de foranstaltninger, der er 
omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 
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kantiner og lignende storkøkkener. 2826/2000 af 19. december 2000 om 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter på det indre marked1. 
Den finder ligeledes anvendelse for 
fødevarer, der skal leveres til restauranter, 
hospitaler, skoler, kantiner og lignende 
storkøkkener.
-----------------
1 EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2, som ændret 
ved forordning (EF) nr. 2060/2004 (EUT L 357 
af 2.12.2004, s. 3).

Begrundelse

Den nuværende ordlyd er tvetydig og kunne give indtryk af, at den pågældende reklame omfatter 
markedsføring af landbrugsprodukter. Der findes europæiske og nationale politikker om 
oplysning om og markedsføring af landbrugsprodukter generelt, og dette er underlagt 
Fællesskabets myndigheders kontrol. Disse politikker bør opretholdes, hvilket ville være i 
forbrugernes interesse. 

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 4

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andet er fastsat i særlige EF-
bestemmelser om fødevarer til særlig 
ernæring.

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andet er fastsat i særlige EF-
bestemmelser om fødevarer til særlig 
ernæring og kosttilskud.

Begrundelse

For at undgå forvirring om, hvorvidt kosttilskud er omfattet af forordningen, bør kosttilskud 
specifikt anføres i artikel 1, stk. 4.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 4, litra a (nyt)

4a. I tilfælde, hvor et produkt klart falder 
ind under definitionen af en fødevare, eller 
hvor det er et kosttilskud, og såfremt et 
sådant produkts anprisning er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
finder Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler1 ikke 
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anvendelse.
------------
1 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Direktiv 
senest ændret ved direktiv 2004/27/EF (EUT L 
136 af 30.4.2004, s. 34).

Begrundelse

En fødevare eller et kosttilskud med anprisninger vedrørende en persons fysiologiske funktioner, 
som er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke desto mindre af de nationale 
myndigheder vurderes at være en medicin som følge af den seneste ændring af artikel 1, stk. 2,
og 2, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF, som giver lægemiddellovgivningen forrang for 
fødevarelovgivningen. Når en virksomhed lancerer et produkt, som er i overensstemmelse med 
denne forordning, skal den sikre sig, at det ikke kan anfægtes nationalt i henhold til direktiv 
2001/83/EF. Ellers opnås der ikke de lige vilkår og den retssikkerhed, som denne forordning 
søger at opnå. Forordningen bør derfor forstærke bestemmelsen i betragtning 7 i det nyligt 
vedtagne direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF ved at anføre, at når produkter klart er 
fødevarer og kosttilskud, finder direktiv 2001/83/EF ikke anvendelse.

Ændringsforslag 19
Artikel 1, stk. 4, litra a (nyt)

4a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse for kostkontrolsystemer, som er 
registrerede varemærker.

Begrundelse

I en tid, hvor fedme er et stigende problem, ville det være uansvarligt, hvis denne forordning 
forbyder kostkontrolsystemer som "Vægtvogterne", som er veletableret i Europa og faktisk 
tilbyder sikre mekanismer til vægttab og ikke bare promoverer særlige produkter.

Ændringsforslag 20
Artikel 1, stk. 4, litra a (nyt)

4a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse for produkter, for hvilke 
fællesskabslovgivningen forbyder enhver 
form for ernærings- og 
sundhedsanprisninger ved mærkning og 
præsentation samt fastsætter regler for 
reklame.

Begrundelse

Ifølge begrundelsen til Kommissionens forslag er manglen på specifikke fællesskabsbestem-
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melser en af de vigtigste årsager til indførelse af den nye forordning i betragtning af den 
udbredte forekomst af anprisninger af fødevarer. Det er ikke rimeligt at regulere det, som 
allerede er reguleret, og det er også formålet med dette ændringsforslag.
For vin findes der netop en specifik fællesskabslovgivning, der forbyder ernærings- og 
sundhedsanprisning ved mærkning og præsentation af produktet samt fastsætter regler for 
reklame. Det drejer sig konkret om Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles 
markedsordning for vin og Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002, der fastsætter regler 
om mærkning og præsentation af vinprodukter. Desuden indfører Rådets forordning (EF) nr. 
2826/2000 og Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2002 også nøje grænser for oplysnings-
kampagner og salgsfremstød for vin på det indre marked.

Denne specifikke fællesskabslovgivning, der sikrer beskyttelse af vin, markedsgennemsigtighed 
og fri bevægelighed for vin, dækker effektivt målsætningerne i det nye forslag til forordning om 
at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forbedre varernes frie bevægelighed i det indre 
marked, øge retssikkerheden for erhvervslivet, sikre fair konkurrence samt fremme og beskytte 
innovation i fødevaresektoren.

Ændringsforslag 21
Artikel 2, stk. 2, nr. 6

6) "anprisning af en reduceret risiko for 
sygdom": en sundhedsanprisning, der 
angiver, indikerer eller antyder, at indtagelse 
af en fødevarekategori, en fødevare eller en 
af dens bestanddele i betydelig grad 
reducerer en risikofaktor for udvikling af en 
sygdom hos mennesker

6) "anprisning af en reduceret risiko for 
sygdom": en sundhedsanprisning, der 
angiver, indikerer eller antyder, at indtagelse 
af en fødevarekategori, en fødevare eller en 
af dens bestanddele i betydelig grad 
reducerer risikoen for udvikling af en 
sygdom hos mennesker

Begrundelse

Da anprisningerne skal forstås af forbrugerne, er det nødvendigt, at definitionen går på en 
reduktion af en risiko og ikke en risikofaktor. Det vil således være lettere at forstå en oplysning 
om, at sygdomsrisikoen reduceres (f.eks. "Kan mindske risikoen for en hjerte-kar-sygdom"), end 
en oplysning om, at en risikofaktor, der er relevant for sygdommen, reduceres (f.eks. "Kan 
nedsætte homocysteinniveauet").

Ændringsforslag 22
Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt)

(8a) "en fødevarekategori": en gruppe af 
fødevarer med ækvivalente egenskaber og 
anvendelsesmuligheder.

Ændringsforslag 23
Artikel 4

Artikel 4 udgår
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Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet 
af ernærings- eller sundhedsanprisninger.
Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig 
med henvisning til den mængde af følgende 
næringsstoffer, der forekommer i 
fødevaren:
a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer
b) sukkerarter
c) salt/natrium.
Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed 
samt især på næringsstoffers og andre 
stoffers rolle i henseende til en 
ernæringsmæssig eller fysiologisk 
indvirkning på kroniske sygdomme. Ved 
fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal 
Kommissionen indhente udtalelser fra 
autoriteten og foranstalte høringer af 
interesserede parter, herunder 
fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.
Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i 
artikel 23, stk. 2.
2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.
3. For drikkevarer med et alkoholindhold 
på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes
a) sundhedsanprisninger
b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 



PE 349.832v02-00 16/40 AD\553163DA.doc

DA

alkoholindholdet eller energiindholdet.
4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og 
på grundlag af videnskabelig 
dokumentation kan det fastsættes, at 
ernærings- eller sundhedsanprisninger af 
andre fødevarer eller fødevarekategorier 
end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal 
være omfattet af begrænsninger eller 
forbud.

Begrundelse

Idéen med at inddele fødevarer i produkter med en fordelagtig og en mindre fordelagtig 
ernæringsprofil er i strid med princippet om en afbalanceret kost. Der findes principielt ikke 
gode eller dårlige fødevarer. Det afgørende er det forhold, hvori de enkelte fødevarer 
konsumeres. Anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger er allerede reguleret gennem 
forskellige bestemmelser på nationalt og europæisk plan og bør ikke derudover kobles sammen 
med ernæringsprofiler, hvis udformning efter bestemmelserne i forslaget til forordning i vidt 
omfang er uafklaret.

Ændringsforslag 24
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Børn

Ernærings- og sundhedsanprisninger, der 
falder inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, må ikke henvendes 
udelukkende eller hovedsagelig til børn.

Begrundelse

Børn kan ikke selv vurdere, om ernærings- og sundhedsanprisninger er rimelige eller ej, og 
derfor bør de ikke udnyttes af erhvervslivet.

Ændringsforslag 25
Artikel 5, stk. 1

1. Anvendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger tillades kun, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Anvendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger tillades kun, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

a) Forekomsten, fraværet eller det 
reducerede indhold af det stof, anprisningen 
vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig 
eller fysiologisk virkning, som er 
dokumenteret ved almindeligt anerkendte 
videnskabelige data.

(a) Forekomsten, fraværet eller det 
reducerede indhold af et næringsstof eller et 
andet stof, anprisningen vedrører, har en 
gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk 
virkning, som er dokumenteret ved
almindeligt anerkendt videnskabelig viden;
hvis anprisningen vedrører en fødevare 
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eller en fødevarekategori, skal det ved 
hjælp af almindeligt anerkendt 
videnskabelig viden dokumenteres, at 
fødevaren eller fødevarekategorien har en 
gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk 
virkning.

b) Det stof, anprisningen vedrører b) Det næringsstof eller det andet stof, 
anprisningen vedrører

i) forekommer i det færdige produkt i en 
betydelig mængde som defineret i EF-
bestemmelser eller, hvis sådanne 
bestemmelser ikke findes, i en mængde, der 
har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data, 
eller

i) forekommer i det færdige produkt i en 
betydelig mængde som defineret i EF-
bestemmelser eller, hvis sådanne 
bestemmelser ikke findes, i en mængde, der 
har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data, 
eller

ii) forekommer ikke eller forekommer i en 
reduceret mængde, der har den anpriste 
ernæringsmæssige eller fysiologiske 
virkning dokumenteret ved almindeligt 
anerkendte videnskabelige data.

ii) forekommer ikke eller forekommer i en 
reduceret mængde, der har den anpriste 
ernæringsmæssige eller fysiologiske 
virkning dokumenteret ved almindeligt 
anerkendte videnskabelige data.

c) Det stof, anprisningen vedrører, foreligger 
i en form, som kroppen kan optage, hvis det 
er relevant.

c) Det næringsstof eller det andet stof, 
anprisningen vedrører, foreligger i en form, 
som kroppen kan optage, hvis det er 
relevant.

d) En mængde af produktet, som med 
rimelighed må antages at blive indtaget, 
indeholder en betydelig mængde af det stof, 
anprisningen vedrører, som defineret i EF-
bestemmelser eller, hvis sådanne 
bestemmelser ikke findes, i en mængde, der 
har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data.

e) De særlige betingelser i kapitel III eller IV 
(alt efter hvad der er relevant) skal 
overholdes.

d) En mængde af produktet, som med 
rimelighed må antages at blive indtaget, 
indeholder en betydelig mængde af det 
næringsstof eller det andet stof, 
anprisningen vedrører, som defineret i EF-
bestemmelser eller, hvis sådanne 
bestemmelser ikke findes, i en mængde, der 
har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data.

e) De særlige betingelser i kapitel III eller IV 
(alt efter hvad der er relevant) skal 
overholdes.

Begrundelse

De i artikel 5 indeholdte almindelige betingelser for anvendelse af anprisninger går for vidt. 
Anprisninger som f.eks. "frugt og grønt er sundt" ville fremover være forbudt, da frugt og grønt 
ikke er et stof i artikel 5's forstand. Stk. 1, litra a), bør derfor også omfatte anprisninger, der 
vedrører fødevarer eller fødevarekategorier.
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Ændringsforslag 26
Artikel 6, stk. 1

1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
være baseret på og dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data.

1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
være baseret på og dokumenteret ved 
almindeligt anerkendt videnskabelig viden 
eller, hvis dette er berettiget i forhold til 
produktkategorien, de data, der stammer 
fra den traditionelle brug.

1a. Dokumentationen skal stå i forhold 
anprisningernes art.
1b. Retningslinjer for den dokumentation, 
som fødevarevirksomhederne skal 
fremlægge, og referenceværdier for 
autoritetens bedømmelse af sådan 
dokumentation, fastlægges af autoriteten 
senest den første dag i måneden efter, at 
denne forordning offentliggøres. 

Begrundelse

Begrundelse til stk. 1

For så vidt angår dokumentation for anprisninger, er et system, som kun er baseret på 
videnskabelige data, ikke egnet til landbrugsprodukter såsom planteprodukter. Den viden, der er 
indsamlet på grundlag af erfaringer og traditionel brug, bør også inddrages. Dette blev for 
nyligt anerkendt i forbindelse med traditionelle plantelægemidler (direktiv 2004/24/EF), for 
hvilke der er etableret en særlig forenklet registreringsprocedure, ifølge hvilken disse produkter 
er undtaget fra kravet om dokumentation for klinisk effekt, så vidt som lægemidlet kan antages at 
have en effekt på grundlag af lang tids anvendelse og erfaring. Tilsvarende foreslår AFSFA (det 
franske fødevaresikkerhedsagentur) med hensyn til traditionelle urteekstrakter, at produkters 
gavnlige virkninger skal dokumenteres på baggrund af "et videngrundlag, som består af data, 
der stammer fra den traditionelle brug"*.

Endvidere er det vigtigt at fastslå, at proportionalitetsprincippet også skal gælde for den 
dokumentation, der skal fremlægges i forbindelse med anprisninger. Ellers ville omkostningerne 
hurtigt blive uoverkommelige for flertallet af SMV'erne.

Endelig er det vigtigt for at opfylde de væsentlige krav om retssikkerhed og sikring af 
forbrugernes rettigheder at sikre total gennemsigtighed med hensyn til arten af den 
dokumentation, der kræves af Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur, og de metoder, som 
autoriteten anvender til at vurdere sådan dokumentation.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées alimentaires, 
contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" – februar 2003 – AFSSA  
http://www.afssa.fr

Begrundelse til stk. 1a:
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Der skal tages højde for proportionalitetsprincippet, som omfatter "en kontrol af, om produktets 
anprisninger er nøjagtige og sande, på grundlag af de beviser, som producenten har fremlagt. 
Vurderingen baseres på proportionaliteten mellem omfanget af dokumentation og den hævdede 
virkning, dvs. betydningen af virkningen af produktet, eller af den bestanddel, anprisningen 
vedrører, på forbrugerens fysiologi og betydningen af konsekvenserne for sundhed"**.

** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.

Ændringsforslag 27
Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kræve, at en 
fødevarevirksomhedsleder eller en person, 
der markedsfører et produkt, fremlægger 
det videnskabelige arbejde og de data, der 
godtgør, at denne forordning er overholdt.

udgår

Begrundelse

Forslaget om at opgive godkendelsesproceduren indebærer også, at denne bestemmelse bør 
udgå.

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 1

1. En ernæringsanprisning, der 
sammenligner mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien i en fødevare med 
fødevarer af samme kategori, må kun 
anvendes, hvis de fødevarer, der 
sammenlignes, let kan identificeres af 
gennemsnitsforbrugeren eller klart er 
angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF.
Forskellen i mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien skal anføres, og 
sammenligningen skal vedrøre samme 
fødevaremængde.

1. En ernæringsanprisning, der 
sammenligner mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien i en fødevare med en 
anden fødevare, må kun anvendes, hvis de 
fødevarer, der sammenlignes, let kan 
identificeres af gennemsnitsforbrugeren eller 
klart er angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF.
Forskellen i mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien skal anføres, og 
sammenligningen skal vedrøre samme 
fødevaremængde.

Begrundelse

Sammenligninger bør ikke begrænses til fødevarer af samme kategori. For at give mulighed for 
bedre information bør det også være muligt at foretage sammenligninger mellem forskellige 
fødevarer, som f.eks. en sammenligning af calciumindholdet i et glas mælk og i et glas 
appelsinjuice.
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Ændringsforslag 29
Artikel 10, stk. 1

1. Det er kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis de opfylder de 
generelle bestemmelser i kapitel II og de 
særlige bestemmelser i dette kapitel, og hvis 
de er godkendt i henhold til denne 
forordning.

1. Det er tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, medmindre de ikke 
opfylder de generelle bestemmelser i kapitel 
II og de særlige bestemmelser i dette kapitel.

Begrundelse

Artikel 10, stk. 1, fastsætter et generelt forbud mod sundhedsanprisninger med mulighed for 
godkendelse. Der skal således kun kunne anvendes sundhedsanprisninger, hvis de er godkendt i 
henhold til forordningens bestemmelser. Dette forbud går imidlertid for vidt, da det også 
omfatter anerkendte og videnskabeligt dokumenterede anprisninger, som ikke vildleder 
forbrugeren. Den i forslaget til forordning omhandlede godkendelsesprocedure er endvidere 
bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres.
Proceduren med forudgående undersøgelse bør derfor opgives fuldstændigt.

Ændringsforslag 30
Artikel 10, stk. 2, litra a

a) en erklæring om betydningen af en
varieret kost og en sund livsstil

udgår

Begrundelse

Eftersom der planlægges en registreringsprocedure til evaluering af den videnskabelige 
dokumentation for alle sundhedsanprisninger, er der ikke længere noget behov for specifikke 
forbud. Alle anprisninger, som er videnskabeligt dokumenteret, bør være tilladt.

Ændringsforslag 31
Artikel 11

Artikel 11
Indirekte sundhedsanprisninger

udgår

1. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke:
a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære
b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner
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c) anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til hastigheden eller størrelsen af det 
vægttab, der kan følge af deres anvendelse, 
eller til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF
d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.
2. 2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

Ændringsforslag 32
Artikel 12

Artikel 12
Sundhedsanprisninger, der beskriver et 

næringsstofs eller et andet stofs almindeligt 
anerkendte betydning

udgår

1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der 
anvendes sundhedsanprisninger, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale funktioner, som er baseret på 
almindeligt anerkendte videnskabelige 
data, og som forstås fuldt ud af 
gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i 
listen omhandlet i stk. 2.
2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen 
lister over anprisninger som omhandlet i 
stk. 1.
Efter høring af autoriteten vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23 
senest den .... [sidste dag i den måned, hvor 
denne forordning er vedtaget + 3 år] en 
EF-liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, 
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der beskriver et næringsstofs eller et andet 
stofs betydning for vækst, udvikling og 
kroppens normale funktioner.
Ændringer af listen vedtages efter 
proceduren i artikel 23, på Kommissionens 
eget initiativ eller efter anmodning fra en 
medlemsstat.
3. Fra denne forordning er trådt i kraft til 
vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, 
andet afsnit, kan der under 
fødevarevirksomhedslederens ansvar 
anvendes sundhedsanprisninger, forudsat 
at de er i overensstemmelse med denne 
forordning og med eksisterende nationale 
bestemmelser herom, idet der dog kan 
vedtages beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 22.
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Begrundelse

Som følge af forslaget om at opgive det generelle forbud mod sundhedsanprisninger kombineret 
med en godkendelsesprocedure i artikel 10, stk. 1, mister denne artikel sin betydning og bør 
derfor også udgå.

Ændringsforslag 33
Artikel 13, stk. 1

1. Uanset artikel 2, stk. 1, i direktiv 
2000/13/EF kan der anvendes anprisninger 
af en reduceret risiko for sygdom, forudsat at 
de er godkendt i henhold til denne 
forordning.

1. Uanset artikel 2, stk. 1, i direktiv 
2000/13/EF kan der anvendes anprisninger 
af en reduceret risiko for sygdom, forudsat at
de er tilladt i henhold til denne forordning.

Begrundelse

Som følge af forslaget om at opgive det generelle forbud mod sundhedsanprisninger kombineret 
med en godkendelsesprocedure i artikel 10, stk. 1, bør denne artikel ændres tilsvarende.

Ændringsforslag 34
Artikel 14

Artikel 14
Ansøgning om godkendelse

udgår

1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede godkendelse indgives til 
autoriteten.
Autoriteten skal:
a) bekræfte, at den har modtaget 
ansøgningen, ved senest 14 dage herefter at 
sende en skriftlig bekræftelse. I 
bekræftelsen anføres datoen for 
ansøgningens modtagelse
b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed for 
dem
c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.
2. Ansøgningen skal ledsages af følgende 
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oplysninger og dokumenter:
a) ansøgerens navn og adresse
b) den fødevare eller fødevarekategori, som 
sundhedsanprisningen skal vedrøre, og 
dens særlige egenskaber
c) en kopi af de undersøgelser, der er 
foretaget vedrørende 
sundhedsanprisningen, herunder 
foreliggende uafhængige, fagligt 
evaluerede undersøgelser, og af andet 
foreliggende materiale, der kan 
dokumentere, at den lever op til kravene i 
denne forordning
d) en kopi af andre videnskabelige 
undersøgelser, der er relevante for den 
pågældende sundhedsanprisning
e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser
f) en sammenfatning af dossieret.
3. Gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel, herunder regler om, hvordan en 
ansøgning udarbejdes og indgives, vedtages 
efter proceduren i artikel 23, stk. 2, efter 
høring af autoriteten.
4. Inden denne forordning finder 
anvendelse, offentliggør autoriteten en 
detaljeret vejledning, der skal være til hjælp 
for ansøgeren i forbindelse med 
udarbejdelsen og indsendelsen af 
ansøgninger.

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse 
bør derfor opgives.



AD\553163DA.doc 25/40 PE 349.832v02-00

DA

Ændringsforslag 35
Artikel 15

Artikel 15
Autoritetens udtalelser

udgår

1. Autoriteten tilstræber at afgive udtalelse 
inden tre måneder efter modtagelsen af en 
gyldig ansøgning. Denne frist forlænges, 
når autoriteten anmoder om supplerende 
oplysninger fra ansøgeren, jf. stk. 2.
2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist.
3. Autoriteten skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere
a) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er underbygget med 
videnskabelige data
b) at formuleringen af 
sundhedsanprisningen opfylder kravene i 
denne forordning
c) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er forståelig og 
meningsfuld for forbrugeren.
4. Såfremt der afgives en positiv udtalelse, 
hvorefter sundhedsanprisningen kan 
godkendes, skal udtalelsen endvidere 
indeholde følgende oplysninger:
a) ansøgerens navn og adresse
b) betegnelsen for den fødevare eller 
fødevarekategori, som anprisningen skal 
vedrøre, og dens særlige egenskaber
c) den anbefalede formulering af den 
foreslåede sundhedsanprisning på alle EU-
sprog
d) eventuelle betingelser for anvendelse af 
fødevaren og/eller en supplerende angivelse 
eller advarsel, der skal ledsage 
sundhedsanprisningen på mærkning og i 
reklamer.
5. Autoriteten sender sin udtalelse til 
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Kommissionen, medlemsstaterne og 
ansøgeren sammen med en rapport, der 
beskriver dens vurdering af 
sundhedsanprisningen, og med en 
begrundelse for udtalelsen.
6. Autoriteten offentliggør sin udtalelse, jf. 
artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr.
178/2002. 
Enhver kan fremsætte bemærkninger til 
Kommissionen senest 30 dage efter 
offentliggørelsen.

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse 
bør derfor opgives.

Ændringsforslag 36
Artikel 15, stk. 3, litra a

a) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er underbygget med 
videnskabelige data

a) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er underbygget 
videnskabeligt

Begrundelse

Det kan være tilstrækkeligt med videnskabelig viden til at dokumentere den foreslåede 
formulering af sundhedsanprisningen.

Ændringsforslag 37
Artikel 15, stk. 4, litra c

c) den anbefalede formulering af den 
foreslåede sundhedsanprisning på alle EU-
sprog

c) et forslag til den anbefalede formulering 
på de sprog, på hvilke den foreslåede 
sundhedsanprisning skal anvendes

Begrundelse

Kravet om at formulere forslaget på alle EU-sprog er for besværligt og unødvendigt, når 
anprisningen ikke skal anvendes på alle sprog.

Ændringsforslag 38
Artikel 16
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Artikel 16
EF-godkendelse

udgår

1. Senest tre måneder efter modtagelsen af 
autoritetens udtalelse forelægger 
Kommissionen det udvalg, der er 
omhandlet i artikel 23, stk. 1, et udkast til 
beslutning vedrørende den pågældende 
ansøgning, idet der tages hensyn til 
autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag. Såfremt udkastet til 
beslutning ikke er i overensstemmelse med 
autoritetens udtalelse, udarbejder 
Kommissionen en redegørelse, hvori 
afvigelsen begrundes.
2. Såfremt der ifølge udkastet til beslutning 
kan udstedes godkendelse, skal det 
indeholde de i artikel 15, stk. 4, anførte 
oplysninger og navnet på indehaveren af 
godkendelsen.
3. Den endelige beslutning vedrørende 
ansøgningen vedtages efter proceduren i 
artikel 23, stk. 2.
4. Kommissionen giver straks ansøgeren 
meddelelse om den trufne beslutning og 
offentliggør nærmere detaljer om 
beslutningen i Den Europæiske Unions 
Tidende.
5. Udstedelse af en godkendelse 
indskrænker ikke en 
fødevarevirksomhedsleders privatretlige og 
strafferetlige ansvar for den pågældende 
fødevare.

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse 
bør derfor opgives.

Ændringsforslag 39
Artikel 17
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Artikel 17
Ændring, suspension og tilbagekaldelse af 

godkendelser

udgår

1. Indehaveren af en godkendelse kan efter 
proceduren i artikel 14 ansøge om en 
ændring af en eksisterende godkendelse.
2. På eget initiativ eller efter anmodning 
fra en medlemsstat eller Kommissionen 
afgiver autoriteten en udtalelse om, 
hvorvidt en sundhedsanprisning fortsat 
opfylder betingelserne i denne forordning.
Autoriteten sender straks udtalelsen til 
Kommissionen, indehaveren af 
godkendelsen og medlemsstaterne.
Autoriteten offentliggør sin udtalelse, jf. 
artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr.
178/2002.
Enhver kan fremsætte bemærkninger til 
Kommissionen senest 30 dage efter 
offentliggørelsen.
3. Kommissionen behandler autoritetens 
udtalelse hurtigst muligt. Godkendelsen 
ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i 
givet fald efter proceduren i artikel 16.

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives.

Ændringsforslag 40
Artikel 18

Artikel 18
Fællesskabsregister

udgår

1. Kommissionen opretter og vedligeholder 
et fællesskabsregister over ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer, i det 
følgende benævnt "registret".
2. Registret skal omfatte følgende:
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a) ernæringsanprisningerne og de 
betingelser, der gælder for dem, jf. bilaget
b) de godkendte sundhedsanprisninger og 
de betingelser, der gælder for dem, jf. 
artikel 13, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 
19, stk. 1 og 2, artikel 21, stk. 2, og artikel 
22, stk. 2
c) en liste over afviste 
sundhedsanprisninger.
Sundhedsanprisninger, der er godkendt på 
grundlag af data, som er underlagt 
ejendomsrettigheder, anføres i et særskilt 
bilag til registret med angivelse af følgende 
oplysninger:
1) dato for Kommissionens godkendelse af 
sundhedsanprisningen og navnet på den 
oprindelige ansøger, godkendelsen blev 
udstedt til
2) at Kommissionen har godkendt 
sundhedsanprisningen på grundlag af data, 
som er underlagt ejendomsrettigheder 
3) at anvendelsen af sundhedsanprisningen 
er omfattet af restriktioner, medmindre en 
efterfølgende ansøger får godkendt 
anprisningen uden henvisning til de data 
fra den oprindelse ansøger, som er 
underlagt ejendomsrettigheder.
3. Registret skal være offentligt 
tilgængeligt.

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives.

Ændringsforslag 41
Artikel 19

Artikel 19
Databeskyttelse

udgår
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1. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk.
2, skal være indeholdt i ansøgningen, må i 
syv år efter godkendelsesdatoen ikke 
anvendes til fordel for en efterfølgende 
ansøger, medmindre den efterfølgende 
ansøger har indgået en aftale med den 
foregående ansøger om at måtte anvende 
disse data og oplysninger, hvis
a) den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, angav, 
at de videnskabelige data og andre 
oplysninger var omfattet af 
ejendomsrettigheder
b) hvis den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, havde 
eneret på at kunne henvise til de 
pågældende data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder
c) sundhedsanprisningen ikke ville være 
blevet godkendt, hvis ikke den foregående 
ansøger havde indsendt de pågældende 
data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder.
2. Indtil udgangen af syvårsperioden, jf. 
stk. 1, har ingen efterfølgende ansøger ret 
til at henvise til data, der af en foregående 
ansøger er angivet som værende omfattet af 
ejendomsrettigheder, medmindre og før 
Kommissionen træffer afgørelsen om, 
hvorvidt en godkendelse kunne eller ikke 
kunne være udstedt, hvis ikke de data, der 
af en foregående ansøger blev angivet som 
værende omfattet af ejendomsrettigheder, 
var blevet indsendt.

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes der en fælles procedure, som varer flere måneder, for 
godkendelse af anvendelsen af sundhedsanprisninger i reklamer for fødevarer gennem et 
europæisk fødevareagentur. Dette forslag er bureaukratisk og upraktisabelt og kan især på 
baggrund af Lissabon-strategien ikke accepteres. Proceduren med forudgående undersøgelse og 
de dermed forbudne administrative regler bør derfor opgives.

Ændringsforslag 42
Artikel 19 a (ny)
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Artikel 19a
Intellektuelle ejendomsrettigheder

Indlevering af en ansøgning om anprisning 
og registrering eller offentliggørelse af 
denne kan ikke være til skade for enhver 
fremtidig intellektuel ejendomsret, som den 
der indleverer ansøgningen kan påberåbe 
sig i forhold til selve anprisningen eller til 
alle videnskabelige data eller oplysninger, 
der måtte være indeholdt i ansøgningen.
Sådanne rettigheder vil blive taget i 
betragtning i overensstemmelse med 
fællesskabsretten eller med enhver national 
bestemmelse, der ikke er i modstrid med 
fællesskabsretten.

Ændringsforslag 43
Artikel 22

Artikel 22 udgår
Beskyttelsesforanstaltninger

1. Hvis en medlemsstat har alvorlige 
grunde til at mene, at en anprisning ikke er 
i overensstemmelse med denne forordning, 
eller at den videnskabelige dokumentation, 
jf. artikel 7, er utilstrækkelig, kan denne 
medlemsstat midlertidigt suspendere 
anvendelsen af anprisningen på dens 
område.
Den underretter de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen herom og begrunder 
suspensionen.
2. Der vedtages en beslutning efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, evt. efter at 
der er indhentet udtalelse fra autoriteten.
Kommissionen kan på eget initiativ indlede 
denne procedure.
3. Den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 
1, kan lade suspensionen gælde, indtil 
beslutningen omhandlet i stk. 2 er blevet 
meddelt til den.

Begrundelse

Foranstaltninger, der sigter mod "midlertidig suspendering" af anprisninger, der ikke er i over-
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ensstemmelse med forordningen, eller hvor disse ikke synes at være videnskabeligt dokumen-
terede, er i strid med EF-traktatens artikel 28 (den frie bevægelighed for varer). På baggrund af, 
at varers frie bevægelighed inden for EU's indre marked skal sikres, bør artikel 22 slettes.

Hvis det ikke er muligt at slette den, giver medlemsstaternes ovennævnte ret kun mening i 
forbindelse med anprisninger i henhold til artikel 12, stk. 3, eftersom de andre anprisninger 
tillades af EFSA og dermed er i overensstemmelse med forordningen. Endvidere ville en 
foranstaltning, som er vedtaget af en medlemsstat, kun være berettiget, hvis en vildledende 
anprisning kunne udgøre en reel sundhedsrisiko. Artikel 22 ville derfor skulle ændres som 
anført i ændringsforslag 112.

Ændringsforslag 44
Artikel 24

For at lette effektiv kontrol med fødevarer 
med ernærings- eller sundhedsanprisninger 
kan medlemsstaterne kræve, at producenten 
eller den, der er ansvarlig for 
markedsføringen af sådanne fødevarer på 
deres område, underretter den kompetente 
myndighed om denne markedsføring ved at 
fremsende en model af den mærkning, der 
anvendes til produktet.

For at lette effektiv kontrol med fødevarer 
med ernærings- eller sundhedsanprisninger 
kan medlemsstaterne kræve, at producenten 
eller den, der er ansvarlig for 
markedsføringen af sådanne fødevarer på 
deres område, underretter den kompetente 
myndighed om denne markedsføring ved at 
fremsende en model af den mærkning, der 
anvendes til produktet. Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet vil kontrollere 
reklamekampagner for fødevareprodukter 
med ernærings- og sundhedsanprisninger 
for at sikre, at forbrugeren i 
overensstemmelse med direktiv 2001/13/EF 
ikke vildledes af de givne oplysninger.

Begrundelse

Støtte fra sportsfolk til reklamekampagner/-logoer/-produkter spiller en vigtig rolle for den 
måde, hvorpå ernærings- og sundhedsanprisninger opfattes af forbrugeren. I USA kontrolleres 
pålideligheden af reklamekampagner for fødevarer af Federal Trade Commission, og det samme 
burde være tilfældet i EU, hvor EFSA burde få tilladelse til at kontrollere og kommentere 
særlige tilfælde, hvor reklame vildleder og ikke informerer forbrugeren.

Ændringsforslag 45
Artikel 25 a (ny)

Artikel 25a
Overgangsforanstaltninger

Anprisninger vedrørende fødevarer til 
indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde, som er anvendt i 
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overensstemmelse med nationale 
bestemmelser før den i artikel 26 anførte 
ikrafttrædelsesdato, kan anvendes, indtil 
Kommissionens direktiv om fødevarer til 
indtagelse i forbindelse med stærkt 
krævende muskelarbejde, baseret på 
direktiv 89/398/EØF om levnedsmidler 
bestemt til særlig ernæring, vedtages. 

Begrundelse

Kommissionen arbejder i øjeblikket på et direktiv om fødevarer til indtagelse i forbindelse med 
stærkt krævende muskelarbejde under rammedirektivet om levnedsmidler bestemt til særlig 
ernæring (direktiv 89/398/EØF). Dette kommende direktiv vil præcisere kravene til anprisninger 
i forbindelse med fødevarer til sport. Disse anprisninger er meget specifikke for produkter, som 
anvendes af sportsfolk, og dette direktiv vil give mulighed for at definere passende kriterier for 
disse anprisninger. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastlægge overgangsforanstaltninger i 
denne forordning, der skal gælde, indtil det relevante direktiv er vedtaget. 

Ændringsforslag 46
Artikel 26, stk. 2

Den anvendes fra den [første dag i den sjette 
måned efter offentliggørelsen].

Den anvendes fra den [første dag i den 
attende måned efter offentliggørelsen].

Begrundelse

For at give god tid til at tilpasse de nye regler i forordningen, bør overgangsperioden fra 
offentliggørelsestidspunktet til den dato, hvor forordningen finder anvendelse, være 18 måneder.

Ændringsforslag 47
Artikel 26, stk. 3

Fødevarer markedsført eller mærket inden 
denne dato, der ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, kan markedsføres 
indtil den [sidste dag i den elvte måned efter 
offentliggørelsen].

Fødevarer markedsført eller mærket inden 
den første dag, hvor denne forordning 
finder anvendelse, der ikke er i 
overensstemmelse med forordningen, kan 
markedsføres indtil den [sidste dag i den 
attende måned efter den første dag, hvor 
forordningen finder anvendelse] eller indtil 
udløbet af fødevarens levetid, idet den 
længste periode vælges.

Begrundelse

Overgangsperioden er måske ikke tilstrækkelig lang, eftersom offentliggørelsen af EFSA's 
retningslinjer, godkendelsesproceduren (mindst seks måneder) og ændringerne i mærkning og 
præsentation eventuelt ikke kan færdiggøres inden for de 11 måneder, der fastlægges i 
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Kommissionens nuværende forslag.

Ændringsforslag 48
Artikel 26, stk. 3 a (nyt)

3a. Andre sundhedsanprisninger end dem, 
der er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i 
overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser anvendes om fødevarer, 
fødevarekategorier eller 
fødevarebestanddele på tidspunktet for 
forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat 
anvendes, hvis der indgives en ansøgning i 
henhold til artikel 14 senest 12 måneder 
efter offentliggørelsen af denne forordning 
og før udløbet af en periode på seks 
måneder efter vedtagelsen af en endelig 
afgørelse i henhold til artikel 16. De i 
artikel 15, stk. 1 og 2, samt artikel 16, stk. 
1, anførte frister gælder ikke for sådanne 
ansøgninger. 

Begrundelse

Det er nødvendigt at etablere passende overgangsordninger. Fra det tidspunkt, hvor 
forordningen træder i kraft, seks måneder efter offentliggørelsen, skal produkter mærkes i 
overensstemmelse med den nye forordning. Procedurerne i artikel 14-17 i Kommissionens 
forslag vil imidlertid tage meget længere end seks måneder.

Virksomheder bør have mulighed for at fortsætte med at markedsføre de af deres produkter, som 
er på markedet i øjeblikket, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra EFSA og Den Stående 
Komité, forudsat at den pågældende virksomhed har indgivet en ansøgning om godkendelse af 
anprisningen i henhold til godkendelsesproceduren. 

Ændringsforslag 49
Artikel 26, stk. 3 a (nyt)

3a. Fra denne forordning er trådt i kraft, 
som beskrevet i stk. 1, til vedtagelse af listen 
omhandlet i artikel 12, stk. 2, kan der 
under fødevarevirksomhedslederens ansvar 
anvendes sundhedsanprisninger, som 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, forudsat at de 
er i overensstemmelse med denne 
forordning og med eksisterende nationale 
bestemmelser herom, idet der dog kan 
vedtages beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 22.
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Begrundelse

Forordningen bør gøre det muligt for virksomheder at fortsætte med at markedsføre de af deres 
produkter, som er på markedet i øjeblikket, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra EFSA 
og Den Stående Komité. 

Ændringsforslag 50
Artikel 26, stk. 3 b (nyt)

3b. Andre sundhedsanprisninger end dem, 
der er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i 
overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser anvendes på fødevarer, 
fødevarekategorier eller næringsstoffer på 
tidspunktet for forordningens 
ikrafttrædelse, kan fortsat anvendes, hvis 
der indgives en ansøgning i henhold til 
artikel 14 senest 12 måneder efter den 
første dag, hvor forordning finder 
anvendelse, i en periode på højst seks 
måneder efter vedtagelsen af en endelig 
afgørelse i henhold til artikel 16.

Begrundelse

Forordningen bør gøre det muligt for virksomheder at fortsætte med at markedsføre de af deres 
produkter, som er på markedet i øjeblikket, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra EFSA 
og Den Stående Komité, forudsat at den pågældende virksomhed har indgivet en ansøgning om 
godkendelse af anprisningen i henhold til godkendelsesproceduren. Denne overgangsregel bør 
tjene alle de berørte parters interesser, herunder de myndigheder, som er ansvarlige for 
godkendelsesproceduren. 

Ændringsforslag 51
Bilag, afsnit 7a (nyt) efter "Uden mættet fedt"

NETTOKULHYDRATINDHOLD
Dette udtryk dækker over en nettoværdi, 
hvor de kulhydrater, der har en meget lille 
indvirkning på blodsukkeret, er fratrukket; 
nettokulhydratindhold = samlet 
kulhydratindhold - glycerin - organiske 
syrer.  Sukkeralkohol fratrækkes ikke, idet 
indvirkningen på blodsukkeret afhænger af 
fødevarens forarbejdning og formulering.

Begrundelse

Det er bevist, at en kost med et nettokulhydratindhold kan bidrage til vægttab.  Anprisninger 
vedrørende nettokulhydratindhold ville opfylde den stigende efterspørgsel fra forbrugerne efter 
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oplysninger om nettokulhydratindholdet i fødevarer.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 52
Bilag, afsnit 7b (nyt) efter "Uden mættet fedt"

LAVT KULHYDRATINDHOLD
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et lavt kulhydratindhold, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet har et 
nettokulhydratindhold på højst 5 mg pr. 
portion, under hensyn til at 
nettokulhydratindhold er en nettoværdi, 
hvor de kulhydrater, der har en lille 
indvirkning på blodsukkeret, er fratrukket; 
nettokulhydratindhold = samlet 
kulhydratindhold - glycerin - organiske 
syrer. Sukkeralkohol fratrækkes ikke, idet 
indvirkningen på blodsukkeret afhænger af 
fødevarens forarbejdning og formulering.

Begrundelse

Det er bevist, at en kost med et lavt kulhydratindhold kan bidrage til vægttab. Anprisninger 
vedrørende et lavt kulhydratindhold ville opfylde den stigende efterspørgsel fra forbrugerne efter 
oplysninger om fødevarer med et lavt indhold af kulhydrater.

Ændringsforslag 53
Bilag, afsnit 7c (nyt) efter "Uden mættet fedt"

NEDSAT KULHYDRATINDHOLD 
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et nedsat kulhydratindhold, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet har et 
nettokulhydratindhold på højst 10 mg pr. 
portion, under hensyn til at 
nettokulhydratindhold er en nettoværdi, 
hvor de kulhydrater, der har en lille 
indvirkning på blodsukkeret, er fratrukket; 
nettokulhydratindhold = samlet 
kulhydratindhold - glycerin - organiske 
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syrer.  Sukkeralkohol fratrækkes ikke, idet 
indvirkningen på blodsukkeret afhænger af 
fødevarens forarbejdning og formulering.

Begrundelse

Det er bevist, at en kost med et nedsat kulhydratindhold kan bidrage til vægttab.  Anprisninger 
vedrørende et nedsat kulhydratindhold ville opfylde den stigende efterspørgsel fra forbrugerne 
efter oplysninger om fødevarer med et nedsat kulhydratindhold.

Ændringsforslag 54
Bilag, punkt 18

NATURLIG VITAMINKILDE OG/ELLER 
MINERALKILDE

VITAMINKILDE OG/ELLER 
MINERALKILDE

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
en naturlig vitaminkilde og/eller 
mineralkilde, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder mindst 15 % af den
anbefalede daglige tilførsel, som anført i 
bilaget til Rådets direktiv 90/496/EØF, pr. 
100 g eller pr. 100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
en vitaminkilde og/eller mineralkilde, og 
anprisninger, der må antages at have samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktet indeholder mindst 15 % af de 
anbefalede næringsværdier pr. 100 g (faste 
stoffer) og 7,5 % af de anbefalede 
næringsværdier pr. 100 ml (flydende 
stoffer) eller 5 % af de anbefalede 
næringsværdier pr. 100 kcal (12 % af de 
anbefalede næringsværdier pr. 1 MJ) eller 
15 % af de anbefalede næringsværdier pr. 
portion.

Hvis en fødevare er en naturlig 
vitaminkilde og/eller mineralkilde, kan 
udtrykket "naturlig" anvendes foran 
anprisningen.

Begrundelse

Betingelserne for anvendelse af anprisningen "vitaminkilde eller mineralkilde" bør svare til 
betingelserne i Codex Alimentarius, dvs. at der skal gælde forskellige grænser med henblik på at 
skelne mellem faste og flydende produkter. Endvidere er det sandsynligt, at de referencegrænser, 
som Kommissionen foreslår, vil være til stor skade for mælkeprodukter på trods af deres 
velkendte og vigtige bidrag til kalciumindtaget.

Ændringsforslag 55
Bilag, punkt 24a (nyt)

STIVELSESHOLDIG
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er stivelsesholdig, og anprisninger, der må 



PE 349.832v02-00 38/40 AD\553163DA.doc

DA

antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder mindst 15 g stivelse 
pr. 100 g.

Begrundelse

Visse forbrugere efterspørger, af helbredsårsager, stivelsesholdige produkter, og dette bør 
derfor kunne oplyses. Værdierne skal overholde bestemmelserne i Codex Alimentarius.

Ændringsforslag 56
Bilag, punkt 24 b (nyt)

KILDE TIL KOMPLEKSE 
KULHYDRATER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er kilde til komplekse kulhydrater, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder mindst 
25 g komplekse kulhydrater pr. 100 g.

Begrundelse

Komplekse kulhydrater består af lange tråde af simpelt sukker. De findes i naturlig form i korn, 
frugt, bælgfrugter (ærter og bønner) og andre grøntsager. Komplekse kulhydrater omfatter alle 
former for fordøjelige kulhydrater undtagen mono- og disakkarider.

Energi fra en fødevare stammer grundlæggende fra følgende tre næringsstoffer: proteiner, 
kulhydrater og fedt. 

I forskellige europæiske landes kostvejledning anbefales indtagelse af ovenstående tre 
næringsstoffer i følgende forhold:

- under 30-35 % af energien bør stamme fra fedt

- 10-15 % af energien bør stamme fra proteiner

- over 50 % af energien bør stamme fra kulhydrater (fortrinsvis i form af komplekse 
kulhydrater).

Det er derfor vigtigt at oplyse forbrugerne om, hvilke fødevarer der er kulhydratkilder eller har 
et højt indhold af kulhydrater, for at de kan vælge den sundeste kost.

Ændringsforslag 57
Bilag, punkt 24c (nyt)

HØJT INDHOLD AF STIVELSE
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En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af stivelse, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder mindst 
30 g stivelse pr. 100 g.

Begrundelse

Visse forbrugere efterspørger, af helbredsårsager, stivelsesholdige produkter, og dette bør 
derfor kunne oplyses. Værdierne skal overholde bestemmelserne i Codex Alimentarius.
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