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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning innefattar bestämmelser om under vilka förutsättningar det i 
framtiden skall vara tillåtet att använda näringspåståenden och hälsopåståenden i samband 
med märkning av och reklam för livsmedel.

Enligt förslaget till förordning måste det följas vissa regler för hur näringspåståenden av typ 
”låg fetthalt” eller ”sockerfri” får användas. Kommissionen reserverar dessutom för sig rätten 
att för vissa livsmedel utarbeta så kallade näringsprofiler, som måste följas för att man skall få 
göra reklam för dessa livsmedel med hjälp av näringspåståenden och hälsopåståenden. 
Hälsopåståenden får användas endast om de vetenskapligen påvisats och godkänts av 
myndigheterna. Påståenden av ett slag som rätt och slätt hänför sig till folks välbefinnande, av 
typ ”med något visst livsmedel håller du formen fin eller håller du dig ung eller blir du pigg 
och glad” är i det sammanhanget helt förbjudna.

Föredraganden för yttrandet ställer sig högst kritisk till kommissionens förslag och anser att 
det måste ändras på flera punkter.

Redan själva det grepp som kommissionen tagit på problematiken – förbud med förbehåll för 
att tillstånd dock kan beviljas – måste ifrågasättas.

För konsumenterna är det oumbärligt med noggranna och kortfattade upplysningar om de 
livsmedel de dagligen använder. I avsevärd grad är det producenterna själva som går ut med 
sådana upplysningar. Vid sidan om sådana aspekter som priset på en produkt kan dessa 
upplysningar påverka köpbesluten. De europeiska livsmedelsproducenterna är emellertid inte
verksamma i en omvärld där lagstiftning helt saknas. Redan i dag finns det ett flertal både 
nationella och europeiska normer om märkning och angivande av näringsvärde. Dessutom 
finns det ett generellt förbud mot vilseledande reklam.

Det som förefaller betänkligt är framför allt artikel 4 i förslaget till förordning, där det står att 
näringsprofiler för livsmedel skall införas. Kommissionen vill att framför allt socker-, salt-
och fetthalten i livsmedel skall redovisas, innan det får göras reklam för dem med hjälp av 
näringspåståenden och hälsopåståenden. Att livsmedlen indelas i livsmedel med fördelaktig 
respektive mindre fördelaktig näringsprofil strider dock mot tanken på en balanserad kost. I 
princip finns det varken bra eller dåliga livsmedel. Det avgörande är i stället i vilka 
proportioner de enskilda livsmedlen konsumeras. Dessutom lämnar förslaget till förordning i 
hög grad frågan öppen om hur begreppet näringsprofil exakt skall definieras och fastställas. 
Så länge denna fråga inte avgjorts från vetenskapligt håll bör man därför avstå från att införa 
näringsprofiler.

I artikel 10 i förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i 
livsmedelsreklam skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett 
enhetligt godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är 
byråkratiskt, opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. 
Föredraganden understöder kommissionens strävan att ge kraven på märkning av och reklam 
för livsmedel konkret form, men avvisar dock resolut förslaget om förhandsprövning från 
myndigheternas sida.
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Dessutom måste det förbud mot så kallade underförstådda hälsopåståenden, vilket ingår i 
artikel 11 i förslaget till förordning, tas upp till diskussion. Varför skall det i framtiden vara 
förbjudet att göra reklam med hjälp av påståenden om att något livsmedel får en att känna sig 
bättre, såsom att det ”håller en ung” eller ”piggar upp en”? – Det handlar ju om påståenden 
som ger uttryck för individuella känslor. Konsumenten kan känna igen uppgifter om känslor 
och stämningslägen just för vad de är och fälla omdömen om dem. Det vore inte 
proportionerligt att totalförbjuda sådana påståenden, framför allt i en situation där direktivet 
om vilseledande reklam och direktiven om märkning redan förhindrar att konsumenten 
vilseleds. I detta sammanhang kan kommissionen inte motsätta sig frågan om huruvida 
förslaget till förordning verkligen inriktar sig på begreppet ”genomsnittskonsumenten”, i den 
form detta begrepp kommit till uttryck i EG-domstolens rättspraxis. Det är inte rätt att på 
förhand frånkänna konsumenten förmågan att inse att allmänna påståenden om välbefinnande 
gjorts i reklamsyfte, eller att utvärdera och ifrågasätta dessa påståenden.

På det hela taget är det i högsta grad tvivelaktigt om det verkligen går att med framgång 
bekämpa felaktiga kostvanor i Europeiska unionen med hjälp av denna förordning. Det 
ökande antalet personer med övervikt i vårt moderna samhälle är utan tvivel också ett utslag 
av felaktiga vanor i fråga om mat och dryck. Men övervikten kan också ha sin grund i sådant 
som brist på motion, miljöförstöring och stress. Säkert kommer detta problem att leda till 
ökade kostnader för hälsovården i framtiden så att det måste göras något åt det. Men 
föredraganden tror dock inte att myndighetsingripanden mot livsmedelsreklamen är rätta 
sättet att motverka övervikt. För problemet har ju inte sina orsaker i en hejdlös reklam för 
livsmedel, utan i andra faktorer i samhället. Den som varaktigt vill förändra folks kostvanor 
och påverka dem i positiv riktning får därför inte bara satsa på förbud och restriktioner. Enda 
sättet att varaktigt få någon rätsida på situationen är att skapa sådana kostvanor som erkänns 
och accepteras av konsumenterna. I detta sammanhang kan upplysningskampanjer, och 
sådana finns det redan åtskilliga nationella exempel på, göra mer än ett nytt system för statlig 
kontroll.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6

(6) Konsumenterna kan tro att livsmedel 
som saluförs med påståenden har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med 

(6) Konsumenterna kan tro att livsmedel 
som saluförs med påståenden har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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liknande eller andra produkter utan tillsats 
av sådana näringsämnen. Detta kan 
uppmuntra konsumenterna att göra val 
som direkt påverkar deras totala intag av 
enskilda näringsämnen eller andra ämnen 
på ett sätt som skulle strida mot 
vetenskapliga råd. För att motverka denna 
potentiella oönskade effekt är det lämpligt 
att införa vissa begränsningar när det 
gäller produkter som är försedda med 
påståenden. Faktorer som förekomsten av 
vissa ämnen, till exempel alkoholhalten i 
en produkt, eller en produkts näringsprofil 
är lämpliga kriterier när det gäller att 
bestämma huruvida en produkt kan förses 
med ett påstående.

liknande eller andra produkter utan tillsats 
av sådana näringsämnen.

Motivering

Att livsmedlen indelas i livsmedel med fördelaktig respektive mindre fördelaktig näringsprofil 
strider mot tanken på en balanserad kost. I princip finns det varken bra eller dåliga livsmedel. 
Det avgörande är i stället i vilka proportioner de enskilda livsmedlen konsumeras. Dessutom 
är det fel att anta att konsumenten vid samtliga tillfällen skulle låta sig påverka i negativ 
riktning av sådana påståenden.

Ändringsförslag 2
Skäl 7

(7) När man fastställer en näringsprofil 
kan man beakta mängden av olika 
näringsämnen och ämnen med en 
näringsmässig eller fysiologisk effekt, 
särskilt fett, mättat fett, transfettsyror, salt, 
natrium och socker, som enligt 
rekommendationerna inte bör utgöra en 
alltför stor del av den totala kosten, eller 
fleromättade och enkelomättade fetter,
andra tillgängliga kolhydrater än socker, 
vitaminer, mineralämnen, protein och 
kostfibrer. När näringsprofilerna bestäms 
skall de olika kategorierna av livsmedel och 
deras andel av och betydelse för den totala 
kosten beaktas. Det kan hända att man 
måste bevilja undantag från skyldigheten 
att respektera etablerade näringsprofiler 
när det gäller vissa livsmedel eller 

utgår
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kategorier av livsmedel, beroende på vilken 
betydelse de har och hur stor andel de 
utgör av befolkningens kost. Detta arbete 
är tekniskt komplicerat och det bör vara 
kommissionen som antar de relevanta 
bestämmelserna.

Motivering

Att livsmedlen indelas i livsmedel med fördelaktig respektive mindre fördelaktig näringsprofil 
strider mot tanken på en balanserad kost. I princip finns det varken bra eller dåliga livsmedel. 
Det avgörande är i stället i vilka proportioner de enskilda livsmedlen konsumeras. 
Användningen av näringspåståenden och hälsopåståenden regleras redan i dag genom olika 
föreskrifter på såväl nationell som europeisk nivå och bör inte därutöver anknytas till några 
näringsprofiler, i fråga om vilka det i många avseenden är öppet och oklart hur de skall 
utformas i enlighet med bestämmelserna i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 3
Skäl 11

(11) Vetenskapliga belägg bör vara den 
viktigaste aspekten att beakta vid 
användningen av näringspåståenden och 
hälsopåståenden, och de 
livsmedelsföretagare som använder 
påståenden bör motivera dem.

(11) Vetenskapliga belägg bör vara den 
viktigaste aspekten att beakta vid 
användningen av näringspåståenden och 
hälsopåståenden, och de 
livsmedelsföretagare som använder 
påståenden bör motivera dem, med 
iakttagande av proportionalitetsprincipen. 
Kraven på vetenskapliga belägg bör stå i 
proportion till de fördelar som produkten 
påstås föra med sig.

Motivering

Utgående från de allmänna principer som antagits i förordningen om inrättande av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bör det i denna förordning föreskrivas att 
näringspåståenden och hälsopåståenden bör underbyggas med belägg utgående från vad 
slags fördelar de produkter som det görs reklam för påstås föra med sig. Om det påstås att 
någon produkt leder till minskad sjukdomsrisk bör detta påstående alltså beläggas med större 
vetenskaplig noggrannhet än om det hävdas bara att produkten får en att må bättre.

Ändringsförslag 4
Skäl 14

(14) Hälsopåståenden bör endast godkännas 
för användning på den inre marknaden efter 

(14) Hälsopåståenden som används på den 
inre marknaden skall gå att påvisa 
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en vetenskaplig bedömning av högsta 
möjliga standard. För att säkerställa en 
enhetlig vetenskaplig bedömning av dessa 
påståenden bör Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet göra dessa 
bedömningar.

vetenskapligt.

Motivering

I stället för ett omständligt godkännandeförfarande räcker det med att de hälsopåståenden 
som görs kan påvisas vetenskapligt.

Ändringsförslag 5
Skäl 15

(15) Det finns många andra faktorer än de 
kostrelaterade som påverkar de fysiologiska 
funktionerna och beteendet. Det är därför 
mycket komplicerat att informera om dessa 
funktioner och det är svårt att förmedla ett 
allsidigt, sanningsenligt och meningsfullt 
budskap i ett kortfattat påstående som skall 
användas på märkning och i reklam för 
livsmedel. Det är därför lämpligt att 
förbjuda användningen av psykologiska 
och beteenderelaterade påståenden.

(15) Det finns många andra faktorer än de 
kostrelaterade som påverkar de fysiologiska 
funktionerna och beteendet. Det är därför 
mycket komplicerat att informera om dessa 
funktioner och det är svårt att förmedla ett 
allsidigt, sanningsenligt och meningsfullt 
budskap i ett kortfattat påstående som skall 
användas på märkning och i reklam för 
livsmedel.

Motivering

Det vore inte proportionerligt att totalförbjuda så kallade underförstådda hälsopåståenden. 
Dessutom är det inte heller rätt att på förhand frånkänna konsumenten förmågan att inse att 
allmänna påståenden om välbefinnande gjorts i reklamsyfte, eller att utvärdera dem just i 
deras egenskap av att vara reklam. För övrigt innebär det allmänna förbud mot vilseledande 
påståenden, vilket ingår i artikel 3 i förslaget till förordning, ett hänsynstagande till 
konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag 6
Skäl 16

(16) Enligt kommissionens direktiv 96/8/EG 
av den 26 februari 1996 om livsmedel 
avsedda att användas i energibegränsade 
dieter för viktminskning är det förbjudet att 
på märkningen och presentationen av samt i 
reklamen för produkter som omfattas av 

(16) Enligt kommissionens direktiv 96/8/EG 
av den 26 februari 1996 om livsmedel 
avsedda att användas i energibegränsade 
dieter för viktminskning är det förbjudet att 
på märkningen och presentationen av samt i 
reklamen för produkter som omfattas av 
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direktivet ange hur snabbt eller hur mycket 
man kan gå ner i vikt om man nyttjar dessa 
produkter, eller att hänvisa till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla. Allt 
fler livsmedel som inte uttryckligen är 
avsedda för viktkontroll marknadsförs med 
hjälp av hänvisningar av detta slag och med 
angivande av att produkten kan minska den 
energimängd som fås från kosten. Det är 
därför lämpligt att förbjuda hänvisningar 
till sådana egenskaper för samtliga
livsmedel.

direktivet ange hur snabbt eller hur mycket 
man kan gå ner i vikt om man nyttjar dessa 
produkter, eller att hänvisa till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla. Allt 
fler livsmedel som inte uttryckligen är 
avsedda för viktkontroll marknadsförs med 
hjälp av hänvisningar av detta slag och med 
angivande av att produkten kan minska den 
energimängd som fås från kosten. Det är 
därför lämpligt att undersöka om det 
ovannämnda direktivet behöver 
kompletteras med tanke på sådana 
livsmedel.

Motivering

I stället för ett totalförbud är det mera på sin plats att undersöka om direktiv 96/8/EG om 
livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning behöver 
kompletteras med tanke på sådana livsmedel som nämnts i detta skäl.

Ändringsförslag 7
Skäl 17

(17) Hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på vedertagna och okontroversiella 
vetenskapliga fakta, skall genomgå en 
annan slags bedömning och godkännande. 
En förteckning över tillåtna påståenden 
som beskriver ett näringsämnes eller annat 
ämnes funktion måste därför antas.

(17) Hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på vedertagna och okontroversiella 
vetenskapliga fakta, skall motsvara 
vedertagna och vetenskapligt erkända 
fakta.

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser. Det räcker i stället med att det finns klara belägg för att 
hälsopåståendena svarar mot vedertagna och vetenskapligt erkända fakta.
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Ändringsförslag 8
Skäl 18

(18) Förteckningarna bör alltid vid behov 
ses över snabbt så att de står i 
överensstämmelse med den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen. En sådan 
översyn är en genomförandeåtgärd av 
teknisk art, och det bör därför anförtros 
kommissionen att besluta om dessa 
åtgärder för att förenkla och påskynda 
förfarandet.

utgår

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser.

Ändringsförslag 9
Skäl 20

(20) För att garantera att hälsopåståendena 
är sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och 
meningsfulla för konsumenternas val av en 
hälsosam kost bör formuleringen och 
presentationen av hälsopåståendet beaktas i 
livsmedelsmyndighetens yttrande och i det 
därpå följande förfarandet för 
godkännande.

(20) Det måste garanteras att 
hälsopåståendena är sanningsenliga, tydliga, 
tillförlitliga och meningsfulla för 
konsumenternas val av en hälsosam kost.

Motivering

I stället för ett omständligt godkännandeförfarande räcker det med garantier för att 
hälsopåståendena är begripliga för konsumenten.

Ändringsförslag 10
Skäl 22

(22) Av öppenhetsskäl och för att undvika 
flerdubbla ansökningar om påståenden 
som redan har bedömts bör det upprättas 
ett register över sådana påståenden.

utgår
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Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser.

Ändringsförslag 11
Skäl 23

(23) Registret bör vid behov ses över snabbt 
så att det står i överensstämmelse med den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 
En sådan översyn är en 
genomförandeåtgärd av teknisk art, och det 
bör därför anförtros kommissionen att 
besluta om dessa åtgärder för att förenkla 
och påskynda förfarandet.

utgår

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser.

Ändringsförslag 12
Skäl 24

(24) För att uppmuntra forskning och 
utveckling inom livsmedelsindustrin är det 
ändamålsenligt att skydda de investeringar 
som innovatörer gjort i samband med 
insamling av information och uppgifter 
som bildar underlaget för en ansökan 
enligt denna förordning. Detta skydd bör 
emellertid begränsas tidsmässigt för att 
undvika onödig upprepning av 
undersökningar och försök.

utgår
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Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser.

Ändringsförslag 13
Skäl 24a (nytt)

(24a) Små och medelstora företag bör få 
särskild hjälp med att sammanställa 
handlingarna med de tekniska uppgifterna 
samt med de kostnader som den 
centraliserade bedömningen för med sig.

Motivering

Små och medelstora företag bör inte bli lidande av att detta nya system införs.

Ändringsförslag 14
Skäl 26

(26) Det behövs en övergångsperiod för att 
livsmedelsföretagarna skall kunna anpassa 
sig till kraven i denna förordning.

(26) Det behövs en tillräcklig
övergångsperiod för att 
livsmedelsföretagarna skall kunna anpassa 
sig till kraven i denna förordning.

Motivering

Företagen bör få tillräckligt med tid på sig för att anpassa sig.

Ändringsförslag 15
Skäl 28a (nytt)

(28a) Kommissionen bör inleda en allmän 
informationskampanj om kostfrågor och 
vikten av sunda kostvanor.

Motivering

Fetman är på väg att bli ett avsevärt problem inom Europeiska unionen. Jämsides med att 
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denna förordning antas verkar det således i hög grad på sin plats med en allmän kampanj om 
kostvanor, så att varje medborgare skall få upp ögonen för hur viktigt det är att man äter rätt.

Ändringsförslag 16
Artikel 1, punkt 2

2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som skall levereras som 
sådana till konsumenten. Den skall också 
tillämpas på livsmedel avsedda att levereras 
till restauranger, sjukhus, skolor, serveringar 
och liknande storkök.

2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som skall levereras som 
sådana till konsumenten, med undantag för 
verksamhet av det slag som avses i rådets 
förordning (EG) nr 2826/2000 av den 
19 december 2000 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den 
inre marknaden1. Den skall också tillämpas 
på livsmedel avsedda att levereras till 
restauranger, sjukhus, skolor, serveringar 
och liknande storkök.
____________
1 EGT L 328, 23.12.2000, s. 2. 
Förordningen ändrad genom 
förordning (EG) nr 2060/2004 (EUT L 357, 
2.12.2004, s. 3).

Motivering

I sin nuvarande lydelse är texten oklar och kan ge ett intryck av att begreppet reklam omfattar 
också säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter, i och med att det finns europeisk och 
nationell politik för allmän information om jordbruksprodukter och allmänna säljfrämjande 
åtgärder inriktade på dessa. Denna information och dessa åtgärder står under 
gemenskapsmyndigheternas tillsyn och de bör få finnas kvar, också av hänsyn till 
konsumenterna.

Ändringsförslag 17
Artikel 1, punkt 4

4. Denna förordning skall inte påverka
tillämpningen av särskilda bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen om livsmedel för 
särskilda näringsändamål.

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av särskilda bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen om livsmedel och 
kosttillskott för särskilda näringsändamål.
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Motivering

För att undvika all oklarhet om huruvida kosttillskott omfattas av denna förordning eller inte 
bör kosttillskotten uttryckligen nämnas i artikel 1.4.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, punkt 4a (ny)

4a. När en produkt uppenbart omfattas av 
definitionen på livsmedel eller är ett 
kosttillskott och det påstående som görs om 
produkten följer denna förordning skall 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel1 inte tillämpas på den.
___________
1 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67, senast 
ändrat genom direktiv 2004/27/EG 
(EUT L 136, 30.4.2004, s. 34).

Motivering

Om det i fråga om ett livsmedel eller ett kosttillskott görs ett påstående som hänvisar till 
människans fysiologiska funktioner och detta påstående helt och fullt står i överensstämmelse 
med denna förordning kan det dock hända att de nationella myndigheterna anser att detta 
livsmedel eller kosttillskott är ett läkemedel. Anledningen är att det nyligen gjorts ändringar i 
artiklarna 1.2 och 2.2 i direktiv 2001/83/EG, så att läkemedelslagstiftningen kommit att ta 
företräde framför livsmedelslagstiftningen. Ett företag måste kunna få visshet om att det inte, 
när det lanserar en produkt som helt och fullt står i överensstämmelse med denna förordning, 
råkar i klammeri med rättvisan på det nationella planet, utgående från direktiv 2001/83/EG. 
I annat fall kommer ju målen med denna förordning, alltså lika förutsättningar och 
rättssäkerhet, inte att uppnås. Därför bör denna förordning inskärpa det som stod i skäl 7 till 
det nyligen antagna ändringsdirektivet till direktiv 2001/83/EG, genom att det framhålls att 
sistnämnda direktiv ej bör vara tillämpligt på produkter som uppenbart är livsmedel och 
kosttillskott.

Ändringsförslag 19
Artikel 1, punkt 4b (ny)

4b. Denna förordning skall inte tillämpas 
på viktkontrollprogram som är registrerade 
varumärken.
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Motivering

Vi lever i en tid då fetman är ett allt större problem. Då vore det ansvarslöst att med stöd av 
denna förordning förbjuda viktkontrollprogram, av typ ”viktväktarna”, som är väletablerade 
på olika håll i Europa och erbjuder konsumenterna en seriös bantningsmetod, snarare än att 
göra propaganda för vissa produkter.

Ändringsförslag 20
Artikel 1, punkt 4c (ny)

4c. Denna förordning skall inte tillämpas 
på produkter för vilka 
gemenskapslagstiftningen förbjuder varje 
slag av näringspåståenden och 
hälsopåståenden i märkningen och 
presentationen samt reglerar reklamen.

Motivering

I motiveringen till kommissionens förslag sägs att en av huvudanledningarna till den nya 
förordningen, med tanke på de allt fler påståendena på livsmedlens märkning, är att det inte 
finns särskilda gemenskapsbestämmelser. Det förefaller emellertid inte motiverat att reglera 
något som redan är reglerat, och syftet med detta ändringsförslag är att se till att så inte sker.

Vin omfattas redan av särskild gemenskapslagstiftning som förhindrar att näringspåståenden 
och hälsopåståenden används på märkningen och vid presentationen och som reglerar 
reklamen för dessa varor. Det handlar konkret om rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om 
den gemensamma organisationen av marknaden för vin och kommissionens förordning (EG) 
nr 753/2002 där reglerna för beteckning och presentation av dessa produkter fastställs. 
Dessutom finns det genom rådets förordning (EG) nr 2826/2000 och kommissionens 
förordning (EG) nr 94/2002 strikta gränser för informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för vin på den inre marknaden.

Denna särskilda gemenskapslagstiftning försvarar och garanterar en öppen marknad samt fri 
rörlighet för vin och täcker effektivt målen i förslaget till nytt direktiv om att nå en hög 
konsumentskyddsnivå, förbättra den fria rörligheten för produkter på den inre marknaden, 
öka de ekonomiska aktörernas rättsliga säkerhet, garantera konkurrens på lika villkor och 
främja och skydda innovation när det gäller de livsmedel som berörs.

Ändringsförslag 21
Artikel 2, stycke 2, led 6

(6) påstående om minskad sjukdomsrisk: 
varje hälsopåstående som anger, låter förstå 
eller antyder att konsumtion av en kategori 
av livsmedel, ett livsmedel eller av en av 

(6) påstående om minskad sjukdomsrisk: 
varje hälsopåstående som anger, låter förstå 
eller antyder att konsumtion av en kategori 
av livsmedel, ett livsmedel eller av en av 
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dess beståndsdelar väsentligt minskar en 
riskfaktor för en mänsklig sjukdom.

dess beståndsdelar väsentligt minskar en risk
för en mänsklig sjukdom.

Motivering

Eftersom påståendena skall vara begripliga för konsumenten måste definitionerna hänvisa till 
minskade risker och inte till minskade riskfaktorer. Som ett exempel på detta kan nämnas att 
det är lättare att förstå ett påstående som handlar om minskad risk för någon sjukdom (t. ex. 
”Kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar”) än ett påstående om att en riskfaktor för 
någon sjukdom minskar (t. ex. ”Kan minska nivån av homocystein”).

Ändringsförslag 22
Artikel 2, stycke 2, led 8a (nytt)

(8a) kategori av livsmedel : en grupp 
livsmedelsprodukter med liknande 
egenskaper och användningssätt.

Ändringsförslag 23
Artikel 4

Artikel 4 utgår
Begränsningar vad gäller användningen av 

näringspåståenden och hälsopåståenden
1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
fastställa särskilda näringsprofiler som 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
måste uppfylla för att förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden. 
Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 



PE 349.832v02-00 16/41 AD\553163SV.doc

SV

ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.
Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.
2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är 
förenliga med villkoren i denna förordning.
3. Drycker som innehåller mer än 1,2 
volymprocent alkohol skall inte förses med
(a) hälsopåståenden eller
(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 
eller energihalten.
4. Andra livsmedel eller kategorier av 
livsmedel än de som avses i punkt 3, för 
vilka näringspåståenden och 
hälsopåståenden skall begränsas eller 
förbjudas, får fastställas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2 och med 
beaktande av vetenskapliga fakta.

Motivering

Att livsmedlen indelas i livsmedel med fördelaktig respektive mindre fördelaktig näringsprofil 
strider mot tanken på en balanserad kost. I princip finns det varken bra eller dåliga livsmedel. 
Det avgörande är i stället i vilka proportioner de enskilda livsmedlen konsumeras. 
Användningen av näringspåståenden och hälsopåståenden regleras redan i dag genom olika 
föreskrifter på såväl nationell som europeisk nivå och bör inte därutöver anknytas till några 
näringsprofiler, i fråga om vilka det i många avseenden är öppet och oklart hur de skall 
utformas i enlighet med bestämmelserna i förslaget till förordning.
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Ändringsförslag 24
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Barn

Näringspåståenden och hälsopåståenden 
som omfattas av denna förordning skall 
varken uteslutande eller huvudsakligen 
inrikta sig på barn.

Motivering

Barn kan inte själva bedöma om näringspåståenden och hälsopåståenden är rimliga eller inte 
och därför bör de inte exploateras för kommersiella ändamål.

Ändringsförslag 25
Artikel 5, punkt 1

1. Det skall vara tillåtet att använda 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
endast om följande villkor uppfylls:

1. Det skall vara tillåtet att använda 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
endast om följande villkor uppfylls:

(a) Det har påvisats att förekomsten, 
avsaknaden eller den reducerade mängden 
av det ämne som påståendet gäller har en 
gynnsam näringsmässig eller fysiologisk 
effekt, och detta har bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

(a) Det har påvisats att förekomsten, 
avsaknaden eller den reducerade mängden 
av det näringsämne eller övriga ämne som 
påståendet gäller har en gynnsam 
näringsmässig eller fysiologisk effekt, och 
detta har bekräftats av allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta. Om påståendet gäller 
ett livsmedel eller en livsmedelskategori 
skall det bekräftas av allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta att livsmedlet eller 
livsmedelskategorin har en gynnsam 
näringsmässig eller fysiologisk effekt.

(b) Det ämne som påståendet gäller (b) Det näringsämne eller övriga ämne som 
påståendet gäller

(i) ingår i slutprodukten i en betydande 
mängd såsom fastställs i gemenskapens 
lagstiftning eller, om sådana bestämmelser 
inte finns, i en mängd som kommer att ge 
den näringsmässiga eller fysiologiska effekt 
som anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta, eller

(i) ingår i slutprodukten i en betydande 
mängd såsom fastställs i gemenskapens 
lagstiftning eller, om sådana bestämmelser 
inte finns, i en mängd som kommer att ge 
den näringsmässiga eller fysiologiska effekt 
som anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta, eller

(ii) ingår inte eller ingår i en reducerad 
mängd som kommer att ge den 

(ii) ingår inte eller ingår i en reducerad 
mängd som kommer att ge den 
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näringsmässiga eller fysiologiska effekt som 
anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

näringsmässiga eller fysiologiska effekt som 
anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

(c) I tillämpliga fall, det ämne som 
påståendet gäller är i en form som kan 
tillgodogöras av kroppen.

(c) I tillämpliga fall, det näringsämne eller 
övriga ämne som påståendet gäller är i en 
form som kan tillgodogöras av kroppen.

(d) Den mängd som rimligtvis kommer att 
konsumeras ger en betydande mängd av det 
ämne som påstående gäller, såsom fastställs 
i gemenskapens lagstiftning eller, om sådana 
bestämmelser inte finns, i en betydande 
mängd som kommer att ge den 
näringsmässiga eller fysiologiska effekt som 
anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

(d) Den mängd som rimligtvis kommer att 
konsumeras ger en betydande mängd av det 
näringsämne eller övriga ämne som 
påståendet gäller, såsom fastställs i 
gemenskapens lagstiftning eller, om sådana 
bestämmelser inte finns, i en betydande 
mängd som kommer att ge den 
näringsmässiga eller fysiologiska effekt som 
anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

(e) De är förenliga med de särskilda villkor 
som anges i kapitel II eller, i tillämpliga fall, 
kapitel IV.

(e) De är förenliga med de särskilda villkor 
som anges i kapitel II eller, i tillämpliga fall, 
kapitel IV.

Motivering

Villkoren i artikel 5 för att påståenden skall få användas går för långt. I framtiden skulle det 
bli förbjudet med påståenden som ”det är hälsosamt att äta frukt och grönsaker”, eftersom 
frukt och grönsaker inte är några ämnen i den bemärkelse som avses i artikel 5. Punkt 1 a bör 
därför byggas ut till att omfatta också påståenden om livsmedel eller livsmedelskategorier.

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 1

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med allmänt 
vedertagna vetenskapliga kunskaper, eller, 
om detta är berättigat med hänsyn tagen till 
produktkategorin, med hävdvunna fakta.

1a. Kraven på belägg skall stå i proportion 
till de fördelar som produkten påstås föra 
med sig.
1b. Livsmedelsmyndigheten skall, senast 
den första dagen i månaden efter den 
månad då förordningen offentliggjorts, 
fastställa riktlinjer för vilka slags belägg 
som näringsidkarna skall anföra, liksom 
också sina bedömningsgrunder för 
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beläggen.

Motivering

Motivering (för del 1)

Bedömningen av vetenskapliga fakta ändrar sig hela tiden och är inte alltid enhetlig. Mot 
bakgrund av detta bör godkännande beviljas utgående från allmänt erkända vetenskapliga 
fakta.

Som belägg för påståendena räcker det inte bara med ett system baserat på vetenskapliga 
fakta, i alla fall inte om påståendena gäller jordbruksprodukter, såsom vegetabiliska 
produkter, utan det måste också tas hänsyn till folks erfarenheter och till traditionen. Detta 
har nyligen godtagits i fråga om traditionella växtbaserade läkemedel (direktiv 2004/24/EG), 
för vilka det införts ett särskilt förenklat registreringsförfarande, så att det inte behövs några 
kliniska prövningar av dem, eftersom de anses ha erkänd klinisk effekt till följd av att de 
använts så länge och man haft goda erfarenheter av dem. Samtidigt har Frankrikes 
myndighet för livsmedelssäkerhet föreslagit att nyttan med sådana läkemedel skall kunna 
anses fastställd utgående från en kunskapsbas som står på den folkliga traditionens grund*.

Dessutom är det skäl att se till att proportionalitetsprincipen får råda också i fråga om 
kraven på belägg för påståendena: om inte, så kommer kostnaderna att bli avskräckande 
höga och oöverkomliga för den överväldigande majoriteten av små och medelstora företag.

Slutligen ställer rättssäkerheten och garantierna till användarna krav på fullständig insyn, 
både i vilka belägg som livsmedelsmyndigheten kräver och i vilka metoder myndigheten 
använder för att bedöma dessa belägg.

* Översättning av citat ur ”Démarche d’évaluation de la sécurité, de l’intérêt et de 
l’allégation des denrées alimentaires, contenant des plantes, destinées à l’alimentation 
humaine” – februari 2003 – AFSSA http://www.afssa.fr

Motivering (för del 1a):

Det måste tas hänsyn till proportionalitetsprincipen som består i att man utgående från de 
belägg som anförts av industrin utvärderar hur exakt eller sanningsenligt ett påstående om 
någon viss effekt är, varvid utvärderingen måste grunda sig på att kraven på belägg står i 
proportion till de effekter som påståtts, alltså till hur pass genomgripande inverkan en 
produkt eller det ämne har, om vilket det gjorts ett påstående om dess inverkan på hälsa och 
välbefinnande.**.

** Översättning av citat ur en studie från läkemedelsmyndighetens vetenskapliga råd : Les 
”produits frontières” et les aliments porteurs d’allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 
289–292.
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Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 3

3. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten får begära att en 
livsmedelsföretagare eller en person som 
släpper ut en produkt på marknaden lägger 
fram sådana vetenskapliga verk och 
uppgifter som bekräftar överensstämmelsen 
med denna förordning.

utgår

Motivering

I och med att godkännandeförfarandet föreslås utgå kan också denna bestämmelse utgå.

Ändringsförslag 28
Artikel 9, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 84/450/EEG skall ett 
näringspåstående som jämför mängden av 
ett näringsämne eller energivärdet hos ett 
livsmedel med livsmedel inom samma 
kategori endast göras om de livsmedel som 
jämförs med varandra lätt kan kännas igen 
av genomsnittskonsumenten eller är tydligt 
angivna. Skillnaden mellan mängden av ett 
näringsämne eller energivärde skall anges, 
och jämförelsen skall gälla samma mängd 
livsmedel.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 84/450/EEG skall ett 
näringspåstående som jämför mängden av 
ett näringsämne eller energivärdet hos ett 
livsmedel med ett annat livsmedel endast 
göras om de livsmedel som jämförs med 
varandra lätt kan kännas igen av 
genomsnittskonsumenten eller är tydligt 
angivna. Skillnaden mellan mängden av ett 
näringsämne eller energivärde skall anges, 
och jämförelsen skall gälla samma mängd 
livsmedel.

Motivering

Det får inte stå i lagen att jämförelser inte får göras annat än med livsmedel inom samma 
kategori. Tvärtom bör det med tanke på en mångsidigare konsumentupplysning vara tillåtet 
också med jämförelser mellan olika livsmedel, såsom mellan kalciuminnehållet i ett glas 
mjölk och i ett glas apelsinsaft.

Ändringsförslag 29
Artikel 10, punkt 1

1. Hälsopåståenden skall tillåtas om de är 
förenliga med de allmänna bestämmelserna i 
kapitel II och de särskilda bestämmelserna i 
detta kapitel och om de är godkända i 

1. Hälsopåståenden skall tillåtas, utom i de 
fall att de inte är förenliga med de allmänna 
bestämmelserna i kapitel II och de särskilda 
bestämmelserna i detta kapitel.
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enlighet med denna förordning.

Motivering

I artikel 10.1 stadgas det om ett generellt förbud mot hälsopåståenden, med reservation för 
att godkännande dock kan beviljas. Detta innebär att hälsopåståenden får användas endast 
om de godkänts enligt bestämmelserna i denna förordning. Detta stadgande går dock för 
långt, i och med att det innebär ett förbud också mot vedertagna och vetenskapligt erkända 
påståenden som inte är vilseledande för konsumenten. Det godkännandeförfarande som ingår 
i förslaget till förordning är byråkratiskt, opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av 
Lissabonstrategin. Därför bör det över huvud taget inte föreskrivas något förfarande för 
förhandsprövning.

Ändringsförslag 30
Artikel 10, punkt 2, led a

(a) Ett uttalande om vikten av en 
balanserad kost och en hälsosam livsstil.

utgår

Motivering

Eftersom alla hälsopåståenden omfattas av föreskrifterna om ett registreringsförfarande med 
bedömning av de vetenskapliga beläggen behövs det inte längre uttryckligen några särskilda 
förbud. Alla vetenskapligt belagda påståenden bör tillåtas.

Ändringsförslag 31
Artikel 11

Artikel 11 utgår
Underförstådda hälsopåståenden

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:
(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.
(b) Påstående som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.
(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå 
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ner i vikt om man nyttjar dessa produkter, 
eller som hänvisar till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla, 
eller till en reducering av den energi som 
fås från kosten.
(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.
2. I tillämpliga fall skall kommissionen, 
efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten, offentliggöra 
noggranna riktlinjer för tillämpningen av 
denna artikel.

Motivering

En nära nog uttömmande förteckning över förbjudna underförstådda hälsopåståenden är 
oproportionerlig. Hänvisningar till produkter i reklamsyfte bör inte förbjudas. Då blir det ju 
omöjligt att göra reklam för varor. Det finns andra sätt att lagstiftningsvägen skydda 
konsumenterna mot verkligt vilseledande upplysningar.

Ändringsförslag 32
Artikel 12

Artikel 12 utgår
Hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller ett annat ämnes 

allmänt vedertagna funktion
1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta och utan problem 
förstås av genomsnittskonsumenten, göras 
om de är upptagna på den förteckning som 
avses i punkt 2.
2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de påståenden 
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som avses i punkt 1 senast den .... [sista 
dagen i den månad då denna förordning 
antogs + 1 år].
Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23, anta en 
gemenskapsförteckning över de tillåtna 
påståenden som avses i punkt 1 och som 
beskriver ett näringsämnes eller annat 
ämnes betydelse för kroppens tillväxt, 
utveckling och normala fysiologiska 
funktioner senast den ... [sista dagen i den 
månad då denna förordning antogs + 3 år].
Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, antingen på kommissionens eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat.
3. Från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft till och med den 
dag då den förteckning som avses i andra 
stycket i punkt 2 antas, får hälsopåståenden 
som avses i punkt 1 göras på 
livsmedelsföretagarens ansvar, under 
förutsättning att de är förenliga med denna 
förordning och med gällande nationella 
bestämmelser som är tillämpliga på dem 
och utan att det påverkar antagandet av de 
skyddsåtgärder som avses i artikel 22.

Motivering

Eftersom det generella förbudet i artikel 10.1 mot hälsopåståenden liksom 
godkännandeförfarandet föreslås utgå förlorar denna artikel sin betydelse och bör därför 
också utgå.

Ändringsförslag 33
Artikel 13, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 2.1 i direktiv 
2000/13/EG får påståenden om minskad 
sjukdomsrisk göras om de har godkänts i 
enlighet med denna förordning.

1. Genom undantag från artikel 2.1 i direktiv 
2000/13/EG får påståenden om minskad 
sjukdomsrisk göras om de har tillåtits i 
enlighet med denna förordning.
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Motivering

Eftersom det generella förbudet i artikel 10.1 mot hälsopåståenden liksom 
godkännandeförfarandet föreslås utgå bör denna artikel korrigeras i enlighet därmed.

Ändringsförslag 34
Artikel 14

Artikel 14 utgår
Ansökan om godkännande

1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1 skall en ansökan lämnas in till 
livsmedelsmyndigheten.
Livsmedelsmyndigheten skall göra 
följande:
(a) Skriftligt bekräfta att ansökan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande av 
ansökan anges.
(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till ansökan
och all kompletterande information som 
sökanden lämnat in.
(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som 
nämns i punkt 3.f.
2. Ansökan skall åtföljas av följande 
uppgifter och handlingar:
(a) Den sökandes namn och adress.
(b) Det livsmedel eller den kategori av 
livsmedel som hälsopåståendet gäller och 
dess särskilda egenskaper.
(c) En kopia av de undersökningar som 
utförts när det gäller hälsopåståendet och 
oberoende fackgranskade undersökningar, 
om sådana finns, samt allt annat material 
som är tillgängligt och som kan påvisa att 
påståendet är förenligt med de kriterier som 
anges i denna förordning.
(d) En kopia av övriga vetenskapliga 
undersökningar som är relevanta med 
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tanke på hälsopåståendet.
(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.
(f) En sammanfattning av handlingarna 
med de tekniska uppgifterna.
3. Genomförandebestämmelserna för
tillämpningen av denna artikel, inbegripet 
bestämmelser om hur ansökan skall 
utarbetas och läggas fram, skall fastställas 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2, efter samråd med 
livsmedelsmyndigheten.
4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa sökande att utarbeta och lägga fram 
sina ansökningar.

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning.

Ändringsförslag 35
Artikel 15

Artikel 15 utgår
Livsmedelsmyndighetens yttrande

1. Livsmedelsmyndigheten skall sträva efter 
att avge sitt yttrande inom tre månader från 
den dag då en giltig ansökan togs emot. 
Denna tidsfrist skall förlängas om 
livsmedelsmyndigheten ber den sökande om 
kompletterande uppgifter i enlighet med 
punkt 2.
2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
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uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist.
3. För att utarbeta sitt yttrande skall 
livsmedelsmyndigheten kontrollera 
följande:
(a) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskapliga fakta.
(b) Att formuleringen av hälsopåståendet 
uppfyller de kriterier som fastställs i denna 
förordning.
(c) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet är begriplig och 
meningsfull för konsumenten.
4. Om yttrandet om godkännande av 
hälsopåståendet är positivt, skall yttrandet 
innehålla följande uppgifter:
(a) Den sökandes namn och adress.
(b) Benämningen på det livsmedel eller den 
kategori av livsmedel som hälsopåståendet 
gäller och dess särskilda egenskaper.
(c) Den rekommenderade formuleringen av 
hälsopåståendet på alla EU-språk.
(d) Vid behov, villkoren för användning av 
livsmedlet eller ett kompletterande 
uttalande eller en varning som bör 
förekomma tillsammans med 
hälsopåståendet på märkningen eller i 
reklamen.
5. Livsmedelsmyndigheten skall skicka sitt 
yttrande till kommissionen, 
medlemsstaterna och den sökande med en 
rapport som beskriver dess bedömning av 
hälsopåståendet och anger skälen för dess 
uppfattning.
6. Livsmedelsmyndigheten skall i enlighet 
med artikel 38.1 i förordning (EG) nr 
178/2002 offentliggöra sitt yttrande.
Allmänheten får lämna synpunkter till 
kommissionen inom 30 dagar från detta 
offentliggörande.
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Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning.

Ändringsförslag 36
Artikel 15, punkt 3, led a

(a) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskapliga fakta.

(a) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet kan beläggas vetenskapligt.

Motivering

Det är vetenskaplig kunskap snarare än vetenskapliga fakta som kan vara tillräckliga för att 
belägga den föreslagna formuleringen av ett hälsopåstående.

Ändringsförslag 37
Artikel 15, punkt 4, led c

(c) Den rekommenderade formuleringen av 
hälsopåståendet på alla EU-språk.

(c) Ett förslag till rekommenderad 
formulering av hälsopåståendet på det eller 
de språk som påståendet kommer att göras 
på.

Motivering

De vetenskapliga uppgifterna och meningen med ett påstående kan och bör bli föremål för ett 
förhandsgodkännande, men det är mycket viktigt att ge tillverkarna ett visst mått av flexibilitet 
när de riktar sig till konsumenterna med budskap som rör kost och hälsa. 
Livsmedelsmyndigheten bör emellertid lägga fram ett vägledande förslag.

Kravet på att påståendet skall formuleras på alla EU-språk är omständligt och onödigt i de 
fall att påståendet inte kommer att användas på alla språk.

Ändringsförslag 38
Artikel 16

Artikel 16 utgår
Godkännande från gemenskapen
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1. Kommissionen skall inom tre månader 
från att den har fått 
livsmedelsmyndighetens yttrande till den 
kommitté som avses i artikel 23.1 lämna ett 
förslag till beslut om ansökan, med 
beaktande av livsmedelsmyndighetens 
yttrande, alla relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen och övriga 
berättigade faktorer som är relevanta för 
det ärende som behandlas. Om förslaget till 
förordning inte överensstämmer med 
livmedelsmyndighetens yttrande, skall 
kommissionen motivera avvikelserna.
2. Alla förslag till beslut enligt vilket 
godkännandet kommer att beviljas skall 
innehålla de uppgifter som anges i 
artikel 15.4 samt namnet på innehavaren 
av godkännandet.
3. Ett slutligt beslut om ansökan skall antas 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2.
4. Kommissionen skall utan dröjsmål 
meddela den sökande om beslutet och 
offentliggöra uppgifter om beslutet i 
Europeiska unionens officiella tidning.
5. Att godkännande beviljats skall inte 
minska någon livsmedelsföretagares 
allmänna civilrättsliga och straffrättsliga 
ansvar med avseende på det berörda 
livsmedlet.

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning.

Ändringsförslag 39
Artikel 17

Artikel 17 utgår
Ändring samt tillfällig och permanent 
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indragning av godkännanden
1. Innehavaren av godkännandet får i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 14 ansöka om en ändring av ett 
giltigt godkännande.
2. Livsmedelsmyndigheten skall på eget 
initiativ eller på begäran av en medlemsstat 
eller av kommissionen avge ett yttrande om 
huruvida ett beslut om användning av ett 
hälsopåstående fortfarande uppfyller de 
krav som fastställs i denna förordning.
Den skall genast sända sitt yttrande till 
kommissionen, innehavaren av 
godkännandet och medlemsstaterna. 
Livsmedelsmyndigheten skall, i enlighet 
med artikel 38.1 i förordning (EG) 
nr 178/2002, offentliggöra sitt yttrande.
Allmänheten får lämna synpunkter till 
kommissionen inom 30 dagar från detta 
offentliggörande.
3. Kommissionen skall så snart som möjligt 
granska livsmedelsmyndighetens yttrande. 
Om så är lämpligt skall godkännandet 
ändras, dras in tillfälligt eller permanent i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 16.

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser.

Ändringsförslag 40
Artikel 18

Artikel 18 utgår
Gemenskapens register

1. Kommissionen skall skapa och 
upprätthålla ett register över 
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näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel i gemenskapen, i det följande 
kallat ”registret”.
2. Registret skall innehålla följande 
uppgifter:
(a) Näringspåståendena och de villkor som 
gäller för dem och som fastställs i bilagan.
(b) De godkända hälsopåståendena och de 
villkor som gäller för dem och som 
fastställs i artiklarna 13.2, 17.2, 19.1, 19.2. 
21.2 och 22.2.
(c) En förteckning över hälsopåståenden 
som inte godkänts.
Hälsopåståenden som godkänts på 
grundval av konfidentiella uppgifter skall 
förtecknas i en separat bilaga till registret, 
med följande uppgifter:
(1) Datumet då kommissionen godkände 
hälsopåståendet och namnet på den 
sökande till vilken godkännandet 
ursprungligen beviljades.
(2) Att kommissionen godkände 
hälsopåståendet på grundval av 
konfidentiella uppgifter.
(3) Att användningen av hälsopåståendet är 
begränsat om inte en ny sökande får 
godkännande för påståendet utan att 
hänvisa till de konfidentiella uppgifter som 
den första sökanden lämnat.
3. Allmänheten skall ha tillgång till 
registret.

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser.
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Ändringsförslag 41
Artikel 19

Artikel 19 utgår
Skydd för uppgifter

1. De vetenskapliga uppgifter och annan 
information som ges i 
ansökningshandlingarna och som krävs 
enligt artikel 14.2 får inte användas till 
förmån för en annan sökande under en 
sjuårsperiod räknat från dagen för 
godkännandet, om inte den andra 
sökanden har kommit överens med den 
tidigare sökanden att dessa uppgifter får 
användas. Detta gäller om
(a) de vetenskapliga uppgifterna och den 
övriga informationen har förklarats 
konfidentiella av de tidigare sökanden när 
den tidigare ansökan lämnades in,
(b) den tidigare sökanden hade ensamrätt 
att använda de konfidentiella uppgifterna 
när den tidigare ansökan lämnades in, 
samt
(c) hälsopåståendet inte kunde ha godkänts 
utan de konfidentiella uppgifter som 
lämnats in av den tidigare sökanden.
2. Till och med slutet på den sjuårsperiod 
som anges i punkt 1 skall ingen annan 
sökande ha rätt att hänvisa till uppgifter 
som förklarats konfidentiella av en tidigare
sökande, om inte och till dess att 
kommissionen fattar ett beslut om huruvida 
ett godkännande skulle kunna beviljas eller 
skulle ha kunnat beviljas utan inlämnande 
av de uppgifter som förklarats 
konfidentiella av den tidigare sökanden.

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs att användningen av hälsopåståenden i livsmedelsreklam 
skall godkännas av en europeisk livsmedelsmyndighet med hjälp av ett enhetligt 
godkännandeförfarande som tar flera månader i anspråk. Detta förslag är byråkratiskt, 
opraktiskt och oacceptabelt just mot bakgrund av Lissabonstrategin. Därför bör det inte 
föreskrivas något förfarande för förhandsprövning med därtill hörande 
förvaltningsbestämmelser.
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Ändringsförslag 42
Artikel 19a (ny)

Artikel 19a
Immateriell förmögenhetsrätt

Att det ansöks om godkännande av ett 
näringspåstående eller hälsopåstående, 
eller att detta registreras eller offentliggörs, 
skall på inget sätt påverka de eventuella 
immateriella förmögenhetsrättigheter som 
sökanden kan göra anspråk på i fråga om 
påståendet eller i fråga om några som helst 
vetenskapliga fakta eller upplysningar som 
ingår i ansökningshandlingarna. Dessa 
rättigheter skall anses överensstämma med 
gemenskapslagstiftningen eller med varje
nationell bestämmelse som inte strider mot 
gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 43
Artikel 22

Artikel 22 utgår
Skyddsåtgärder

1. Om en medlemsstat har goda skäl att 
anse att ett påstående inte är förenligt med 
denna förordning eller att de vetenskapliga 
belägg som föreskrivs i artikel 7 inte är 
tillräckliga kan den medlemsstaten 
tillfälligt förbjuda användningen av sådana 
påståenden inom sitt territorium.
Medlemsstaten skall omedelbart underrätta
övriga medlemsstater och kommissionen 
och ange skälen till det tillfälliga förbudet.
2. Ett beslut skall fattas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2, i 
tillämpliga fall efter att ha inhämtat ett 
yttrande från livsmedelsmyndigheten.
Kommissionen kan inleda detta förfarande 
på eget initiativ.
3. Den medlemsstat som avses i punkt 1 
kan upprätthålla det tillfälliga förbudet tills 
den har underrättats om det beslut som 
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avses i punkt 2.

Motivering
Att ”tillfälligt förbjuda användningen” av påståenden som inte är förenliga med denna 
förordning eller för vilka de vetenskapliga beläggen verkar osäkra bryter mot artikel 28 i 
EG-fördraget (principen om fri rörlighet för varor). Av omsorg om en tryggad fri rörlighet 
för varor på den inre marknaden i Europa bör artikel 22 utgå.

Om artikeln inte kan utgå förefaller det befogat att medlemsstaterna medges rätt att tillfälligt 
förbjuda endast påståenden av det slag som avses i artikel 12.3, eftersom övriga påståenden 
skall tillåtas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och således motsvarar 
förordningen. Utöver detta vore åtgärder från enskilda medlemsstaters sida berättigade 
endast i de fall då ett vilseledande påstående kan föranleda en konkret hälsorisk. Därför 
borde artikel 22 ändras på det sätt som anges i ändringsförslag 112.

Ändringsförslag 44
Artikel 24

För att underlätta en effektiv övervakning av 
livsmedel som är försedda med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden kan 
medlemsstaterna kräva att tillverkaren eller 
den som släpper ut dessa livsmedel på 
marknaden inom deras territorium skall 
informera den behöriga myndigheten om 
detta genom att skicka in ett exemplar av 
den märkning som används för produkten.

För att underlätta en effektiv övervakning av 
livsmedel som är försedda med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden kan 
medlemsstaterna kräva att tillverkaren eller 
den som släpper ut dessa livsmedel på 
marknaden inom deras territorium skall 
informera den behöriga myndigheten om 
detta genom att skicka in ett exemplar av 
den märkning som används för produkten. 
Livsmedelsmyndigheten skall övervaka 
reklamkampanjer för livsmedel, och i det 
sammanhanget också näringspåståenden 
och hälsopåståenden, för att utgående från 
direktiv 2000/13/EG se till att 
konsumenterna inte vilseleds av den 
information de får.

Motivering

Hur konsumenterna uppfattar näringspåståenden och hälsopåståenden påverkas avsevärt av 
reklamkampanjer och logotyper samt av idrottsmän som ställer upp för de produkter det 
gäller. I Förenta staterna övervakas trovärdigheten i reklamkampanjer för livsmedel av 
Federal Trade Commission och vi borde få någonting liknande inom EU, genom att 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet fick möjlighet att övervaka och kommentera 
enskilda fall där reklamen vilseleder konsumenterna snarare än upplyser dem.
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Ändringsförslag 45
Artikel 25a (ny)

Artikel 25a
Övergångsåtgärder

Påståenden som gäller livsmedel i samband 
med intensiva muskelansträngningar och 
som gjorts i överensstämmelse med 
nationella föreskrifter före det datum för 
ikraftträdandet som fastställts i artikel 26, 
får fortsätta användas fram till att 
kommissionens direktiv om livsmedel 
avsedda att täcka behoven vid intensiva
muskelansträngningar, särskilt hos 
idrottare, antagits utgående från direktiv 
89/398/EEG om specialdestinerade 
livsmedel.

Motivering

Europeiska kommissionen arbetar som bäst med kommissionens direktiv om livsmedel 
avsedda att täcka behoven vid intensiva muskelansträngningar, utgående från ramdirektivet 
om specialdestinerade livsmedel (89/398/EEG). Det kommande direktivet kommer att 
precisera vilka krav som gäller för livsmedel för idrottare. De hälsopåståenden som det 
handlar om här hänför sig enkom till produkter som används av idrottsfolk och därför 
kommer man i det särskilda direktivet för dessa produkter att kunna fastställa lämpliga 
kriterier för sådana påståenden. Därför är det på sin plats att det föreskrivs 
övergångsåtgärder i denna förordning, fram till dess att direktivet i fråga antagits.

Ändringsförslag 46
Artikel 26, stycke 2

Den skall tillämpas från och med den [första 
dagen i den sjätte månaden efter dagen för 
offentliggörandet].

Den skall tillämpas från och med den [första 
dagen i den artonde månaden efter dagen för 
offentliggörandet].

Motivering

För att ge rimlig tid för anpassning till de nya reglerna i förordningen bör 
övergångsperioden mellan offentliggörandet av förordningen och tidpunkten för när den skall 
börja tillämpas vara 18 månader.

Ändringsförslag 47
Artikel 26, stycke 3

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
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som märks före det datumet och som inte är 
förenliga med denna förordning får saluföras 
till och med den [sista dagen i den elfte
månaden efter dagen för offentliggörandet].

som märks före denna förordnings 
tillämpningsdatum och som inte är förenliga 
med denna förordning får saluföras till och 
med den [sista dagen i den artonde månaden 
efter förordningens tillämpningsdatum] 
eller till slutet av sin hållbarhetstid 
beroende på vilken period som är längst.

Motivering

Det är möjligt att den föreslagna övergångsperioden inte är tillräcklig eftersom 
offentliggörandet av EFSA:s riktlinjer, förfarandet för godkännande (minst sex månader) och 
ändringarna av märkningen och presentationen kanske inte kan genomföras på de elva 
månader som anges i kommissionens aktuella förslag.

Ändringsförslag 48
Artikel 26, stycke 3a (nytt)

Hälsopåståenden som är av annat slag än 
de som avses i artikel 12.1 och som gäller 
livsmedel, kategorier av livsmedel eller 
beståndsdelar i livsmedel samt använts i 
enlighet med gällande bestämmelser innan 
denna förordning trätt i kraft får fortsätta 
användas, förutsatt att ansökan om dem 
lämnats in i enlighet med artikel 14 senast 
12 månader efter att denna förordning trätt 
i kraft och före utgången av 6 månader 
efter att slutligt beslut fattats i den 
bemärkelse som avses i artikel 16. För 
sådana ansökningar skall de tidsfrister som 
avses i artiklarna 15.1, 15.2 och 16.1 inte 
gälla.

Motivering

Det behövs lämpliga övergångsarrangemang. Från och med att förordningen trätt i kraft, 
sex månader efter att den offentliggjorts, skall produkterna märkas i enlighet med denna nya 
förordning. De förfaranden som beskrivits i artiklarna 14–17 i kommissionens förslag 
kommer dock att ta avsevärt mera tid i anspråk än sex månader.

Företagen bör därför få fortsätta saluföra de produkter de redan har på marknaden, till dess 
att ett slutligt beslut fattats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Ständiga 
kommittén, under förutsättning att det i enlighet med förfarandet för godkännande ansökts om 
godkännande för påståendena.
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Ändringsförslag 49
Artikel 26, stycke 3b (nytt)

Från datumet för denna förordnings 
ikraftträdande i enlighet med punkt 1 till 
antagandet av de förteckningar som avses i 
artikel 12.2 får hälsopåståenden i enlighet 
med artikel 12.1 göras under de 
ekonomiska aktörernas ansvar, förutsatt att 
de överensstämmer med denna förordning 
och med de befintliga nationella 
bestämmelser som är tillämpliga på dem 
och utan att det påverkar det antagande av 
skyddsåtgärder som avses i artikel 22.

Motivering

Förordningen bör göra det möjligt för företag att fortsätta att saluföra de produkter som 
redan finns på marknaden fram tills dess EFSA och den ständiga kommittén fattat ett 
slutgiltigt beslut.

Ändringsförslag 50
Artikel 26, stycke 3c (nytt)

Andra hälsopåståenden än de som avses i 
artikel 12.1 som används i enlighet med 
befintliga bestämmelser för livsmedel, 
kategorier av livsmedel eller näringsämnen 
när denna förordning träder i kraft får 
fortsätta att göras, på villkor att en ansökan 
om godkännande görs i enlighet med 
artikel 14 inom tolv månader efter denna 
förordnings tillämpningsdatum, under 
högst sex månader efter det att ett slutgiltigt 
beslut fattats i enlighet med artikel 16.

Motivering

Förordningen bör göra det möjligt för företag att fortsätta att saluföra produkter med 
hälsopåståenden som redan är ute på marknaden fram tills dess EFSA och den ständiga 
kommittén fattat ett slutgiltigt beslut och på villkor att företaget i fråga har lämnat in en 
ansökan så att påståendet kan godkännas i enlighet med godkännandeförfarandet. Denna 
övergångsbestämmelse skulle gynna alla berörda parter, även de myndigheter som ansvarar 
för godkännandeförfarandet.
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Ändringsförslag 51
Bilaga, led 7a (nytt) efter led ”Fri från mättat fett”

NETTOKOLHYDRATER
Detta begrepp avser ett nettovärde som 
räknats fram genom att man från den 
totala mängden kolhydrater räknat bort 
sådana kolhydrater som endast i ringa grad 
påverkar blodsockret. Nettokolhydrater = 
totala mängden kolhydrater minus glycerin 
och organiska syror. Sockeralkoholerna 
skall inte räknas bort, eftersom de kan 
påverka blodsockret, beroende på hur 
livsmedlen förädlats och är sammansatta.

Motivering

Dieter med nettokolhydrater kan bevisligen bidra till att man går ner i vikt. Påståenden om 
innehållet av nettokolhydrater skulle innebära att man bemöter konsumenternas önskan om 
att få veta mera om innehållet av nettokolhydrater i maten.

Ändringsförslag 52
Bilaga, led 7b (nytt) efter led ”Fri från mättat fett”

LÅG HALT AV KOLHYDRATER
Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
halt av kolhydrater, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får göras endast om 
livsmedlet innehåller högst 5 g 
nettokolhydrater per portion. Därvid skall 
beaktas att begreppet nettokolhydrater 
avser ett nettovärde som räknats fram 
genom att man från den totala mängden 
kolhydrater räknat bort sådana kolhydrater 
som endast i ringa grad påverkar 
blodsockret. Nettokolhydrater = totala 
mängden kolhydrater minus glycerin och 
organiska syror. Sockeralkoholerna skulle 
inte räknas bort, eftersom de kan påverka 
blodsockret, beroende på hur livsmedlen 
förädlats och är sammansatt.

Motivering

Dieter med låg halt av kolhydrater kan bevisligen bidra till att man går ner i vikt. Påståenden 
om låg halt av kolhydrater skulle innebära att man bemöter konsumenternas önskan om att få 
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veta huruvida innehållet av kolhydrater är lågt i olika livsmedel.

Ändringsförslag 53
Bilaga, led 7c (nytt) efter led ”Fri från mättat fett”

MINSKAD HALT AV KOLHYDRATER
Ett påstående om att ett livsmedel har 
minskad halt av kolhydrater, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får göras 
endast om livsmedlet innehåller högst 
10 g nettokolhydrater per portion. Därvid 
skall beaktas att begreppet nettokolhydrater 
avser ett nettovärde som räknats fram 
genom att man från den totala mängden 
kolhydrater räknat bort sådana kolhydrater 
som endast i ringa grad påverkar 
blodsockret. Nettokolhydrater = totala 
mängden kolhydrater minus glycerin och 
organiska syror. Sockeralkoholerna skulle 
inte räknas bort, eftersom de kan påverka 
blodsockret, beroende på hur livsmedlen 
förädlats och är sammansatta.

Motivering

Dieter med minskad halt av kolhydrater kan bevisligen bidra till att man går ner i vikt. 
Påståenden om minskad halt av kolhydrater skulle innebära att man bemöter konsumenternas 
önskan om att få veta huruvida innehållet av kolhydrater i olika livsmedel minskats.

Ändringsförslag 54
Bilaga, led 18

NATURLIG KÄLLA TILL VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

KÄLLA TILL VITAMINER OCH/ELLER 
MINERALÄMNEN

Ett påstående om att ett livsmedel är en 
naturlig källa till vitaminer och/eller 
mineralämnen, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller minst 15 % av det
rekommenderade dagliga intag som anges i 
bilagan till direktiv 90/496/EEG per 100 g
eller 100 ml

Ett påstående om att ett livsmedel är en källa 
till vitaminer och/eller mineralämnen, och 
varje påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast göras 
om produkten innehåller minst 15 procent av 
de rekommenderade dagliga 
näringsvärdena per 100 g (fasta ämnen) 
och 7,5 procent av de rekommenderade 
dagliga näringsvärdena per 100 ml 
(flytande ämnen) eller 5 procent av de 
rekommenderade dagliga näringsvärdena 
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per 100 kcal (12 procent av de 
rekommenderade dagliga näringsvärdena 
per 1 MJ) eller 15 procent av de 
rekommenderade dagliga näringsvärdena 
per portion
Om det gäller livsmedel som av naturen är 
källor till vitaminer och/eller 
mineralämnen får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet.

Motivering

Användningen av påståenden som ”källa till” vitaminer eller mineraler måste uppfylla kraven 
i Codex Alimentarius, alltså olika tröskelvärden med skillnad mellan fasta och flytande varor. 
De tröskelvärden kommissionen föreslagit riskerar dessutom att bli till stor skada för 
mejeriprodukter vilka dock, som bekant, är en viktig källa till kalcium.

Ändringsförslag 55
Bilaga, led 24a (nytt)

KÄLLA TILL STÄRKELSE
Ett påstående om att ett livsmedel är en 
källa till stärkelse, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får göras endast om 
produkten innehåller minst 15 g stärkelse 
per 100 g.

Motivering

Vissa konsumenter vill av hälsoskäl ha stärkelsehaltiga produkter och man bör även få 
upplysa konsumenterna om att någon produkt innehåller stärkelse. Värdena följer 
Codex Alimentarius.

Ändringsförslag 56
Bilaga, led 24b (nytt)

KÄLLA TILL KOMPLEXA 
KOLHYDRATER

Ett påstående om att ett livsmedel är en 
källa till komplexa kolhydrater, och varje 
annat påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får göras 
endast om livsmedlet innehåller minst 25 g 
komplexa kolhydrater per 100 g.
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Motivering

Komplexa kolhydrater består av långa kedjor av enkla sockerarter. Dessa förekommer i sitt 
naturliga tillstånd i säd, frukt, baljfrukter (ärter och bönor) och andra grönsaker. De 
inbegriper alla typer av smältbara kolhydrater utom mono- och disackarider.

Energin i ett livsmedel kommer huvudsakligen från följande näringsämnen: proteiner, 
kolhydrater och fett.

Enligt olika europeiska länders kostrekommendationer bör intaget av de tre ovannämnda 
näringsämnena vara följande:

– högst 30–35 procent av energin bör komma från fett,

– mellan 10–15 procent av energin bör komma från proteiner,

– minst 50 procent av energin bör komma från kolhydrater (helst i form av komplexa 
kolhydrater).

Det är därför viktigt att informera konsumenterna om de livsmedel som är kolhydratkällor 
eller som innehåller mycket kolhydrater så att de kan välja en hälsosammare kost.

Ändringsförslag 57
Bilaga, led 24c (nytt)

HÖG STÄRKELSEHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
stärkelsehalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får göras endast om 
produkten innehåller minst 30 g stärkelse 
per 100 g.

Motivering

Vissa konsumenter vill av hälsoskäl ha stärkelsehaltiga produkter och man bör även få 
upplysa konsumenterna om att någon produkt innehåller stärkelse. Värdena följer 
Codex Alimentarius.
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