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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 43
Betragtning -1 a (ny)

(- 1a) Det er grund til at nævne, at en 
afbalanceret og varieret kost er en 
forudsætning for sundhed, at 
enkeltprodukters betydning skal ses i 
forhold til kosten som helhed, og at kosten 
som bekendt kun er én af mange faktorer, 
der har betydning for, at visse sygdomme 
opstår hos mennesker. Andre faktorer, 
f.eks. alder, genetisk disposition, omfanget 
af fysisk aktivitet, tobak og andre 
rusmidler, miljøeksponering og stress, kan 
alle have betydning for, at visse sygdomme 
opstår hos mennesker. Dette skal tages i 
betragtning ved udarbejdelsen  af de 
forskellige sundhedsanprisninger fra Den 
Europæiske Union.

Or. fr

Begrundelse

Denne påmindelse bør indføjes i begyndelsen af lovgivningsteksten.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 44
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Denne forordning gælder ikke for 
enkle budskaber i forbindelse med 
offentlige sundhedsmyndigheders 
kampagner for at tilskynde til sund 
indtagelse af bestemte fødevarer, f.x. 
anbefalede doser af frugt, grøntsager og 
olieholdig fisk, hvadenten disse fremsættes 
som reklamer eller ej.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør ikke forbyde spredningen af nationale myndigheders kampagnebudskaber 
om sund ernæring og deres optræden på etiketter, i reklamer for eller præsentation af 
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fødevarer. Der forekommer kampagner i visse medlemsstater for at tilskynde til indtagelse af 
eksempelvis frugt og grøntsager og olieholdig fisk.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 45
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 
1989 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring 
fastsætter særlige bestemmelser for 
sammensætning og mærkning af fødevarer 
til særlige ernæringsformål, især for så vidt 
angår sådanne fødevarers særlige 
ernæringsmæssige karakteristiska. Heraf 
følger, at et antal af denne forordnings 
bestemmelser ikke skal gælde for fødevarer 
til særlige ernæringsformål. Det er derfor 
nødvendigt, at ernærings- og 
sundhedsanprisninger af netop fødevarer 
til særlige ernæringsmæssige formål 
undtages for bestemmelserne i denne 
forordning, for så vidt sådanne 
anprisninger er nødvendige for at 
karakterisere disse produkters egnethed til 
de formål de er bestemt for.
1 EFT L 186 af 30.6.1989 s. 27.

Or. en

Begrundelse

Fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål er fødevarer, som er bestemt for personer 
med særlige ernæringsbehov. Visse områder af den foreslåede forordning er ikke møntet på 
sådanne fødevarer. Formålet med den foreslåede betragtning er at tydeliggøre forordningens 
artikel 1, stk. 4, hvori det hedder, at forordningen finder anvendelse, medmindre andet er 
fastsat i særlige EF-bestemmelser om fødevarer til særlig ernæring.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead og Linda McAvan

Ændringsforslag 46
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Nationale, frivillige aftaler om 
ernæringsmærkning på varens forside, som 
bakkes op af en medlemsstat, og som lever 
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op til principperne i denne forordning, vil 
ikke blive forbudt.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstaters regeringer er for tiden i færd med at forske i og udvikle den mest 
forbrugervenlige fremgangsmåde for frivillige aftaler om mærkning vedrørende 
ernæringsværdi på varens forside. Når de nationale regeringer én gang har indført sådanne 
ordninger, og indtil der på et tidspunkt findes en fælles EU-ordning, skal disse ikke forbydes, 
så længe de er i overensstemmelse med de principper der knæsættes i denne forordning.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 47
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 
videnskabelige rådgivning. For at imødegå 
sådanne eventuelle uønskede virkninger 
bør der indføres nogle restriktioner for 
produkter med anprisninger. I denne 
forbindelse 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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den blotte påstand om de  "uønskede" virkninger af ernærings- og sundhedsmæssige 
oplysninger kan ikke begrunde den i begrundelsen søgte retfærdiggørelse af 
"ernæringsprofiler" og de øvrige forbud mod ernærings- og sundhedsmæssige oplysninger. 
Dette gælder navnlig også for den formodede retfærdiggørelse af det totale forbud mod 
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ernærings- og sundhedsmæssige oplysninger i forbindelse med drikkevarer med et 
alkoholindhold på over 1,2 volumenprocent. 

I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 178/2002 er en hensigtsmæssig risikovurdering og     
-analyse imidlertid en forudsætning for en levnedsmiddelretlig normering, ikke blot en 
påstand om formodede sammenhænge. Uden den krævede risikoanalyse kan bestemmelserne 
om såkaldte "ernæringsprofiler" ikke gøres gældende.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García

Ændringsforslag 48
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 
videnskabelige rådgivning. For at imødegå 
sådanne eventuelle uønskede virkninger bør 
der indføres nogle restriktioner for produkter 
med anprisninger. I denne forbindelse 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.

(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 
videnskabelige rådgivning. For at imødegå 
sådanne eventuelle uønskede virkninger bør 
der indføres nogle restriktioner for produkter 
med anprisninger. I denne forbindelse bør 
der tages højde for de stoffer, der indgår i 
produktets ernæringsprofil, ved 
fastlæggelsen af, hvilke anprisninger 
produktet kan være omfattet af.

Or. es

Begrundelse

Forbrugerne skal uden forbehold have mulighed for at blive informeret om fødevarernes 
karakteristika og egenskaber, herunder de eventuelle følger af indtagelsen heraf, forudsat at 
der er tale om sandfærdige og videnskabeligt afprøvede oplysninger.

Ændringsforslag 49
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Visse fødevarer kan indeholde 
uønskede substanser og forurenende 
stoffer, såsom metyl-kviksølv i tunfisk eller 
PCB/dioxin i olieholdig fisk. Andre 
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fødevarer kan indeholde stoffer som f.x. 
koffein eller hormonholdige stoffer, som 
enten er under offentlig overvågning eller 
er til diskussion i videnskabelige kredse. 
Når man overvejer det hensigtsmæssige i at 
forsyne et produkt med en anprisning, bør 
man samtidig overveje, om dette kunne 
medføre øget indtagelse af uønskede 
stoffer.

Or. en

Begrundelse

Fødevarer med uønsket høje indhold af forurenende stoffer, eller som indeholder stoffer der 
er under offentlig overvågning, bør ikke udstyres med et sundere image, da noget sådant 
kunne medføre et uønsket højere forbrug af disse førevarer.

Ændringsforslag af Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 50
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
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Or. en

Begrundelse

At opstille objektive og videnskabsbaserede ernæringsprofiler kan vise sig at være en umulig 
opgave, da en fødevares indvirkning på helbreddet ikke bestemmes af dens ernæringsmæssige 
sammensætning, men af den brug der gøres af den. Folk spiser måltider som er 
kombinationer af individuelle fødevarer, ikke isolerede fødevarer. På denne baggrund er det 
sandsynligt, at enhver politik der bygger på sådanne profiler bliver usammenhængende og 
fører til arbitrære afgørelser. Hertil kommer, at ernæringsprofiler ikke, set fra et 
opdragelsesmæssigt synspunkt, tjener noget formål.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 51
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.

(7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil 
bør der tages hensyn til indholdet af alle de 
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 Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet at vedtage de 
relevante foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Opstillingen af ernæringsprofiler er en videnskabelig øvelse og bør derfor udelukkende 
foretages af EFSA.  Disse ernæringsprofiler skal anerkendes af Kommissionen. 
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Ernæringsprofiler bør ikke være begrænset til sukker, salt og fedtindhold i den pågældende 
fødevare.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 52
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Forbrugerne har i stigende grad behov 
for pålidelige og objektive oplysninger om 
kvaliteten af de fødevarer, som de 
anvender. Ved hjælp af ernæringsprofiler 
kan der udarbejdes en kvalitetsbetegnelse, 
der giver forbrugerne oplysninger om 
indholdet af sukkerarter, natrium/salt, 
mættede fedtstoffer, transfedtsyrer og andre 
næringsmidler (vitaminer, mineraler og 
fibre). Denne kvalitetsbetegnelse er et 
vigtigt redskab i kampen mod degenerative 
sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og 
kræft.

Or. nl

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 53
Betragtning 9

(9) For at sikre, at anprisningerne er sande, 
er det nødvendigt, at det stof, anprisningen 
vedrører, forekommer i det færdige produkt i 
tilstrækkelige mængder, eller at stoffet ikke 
forekommer eller kun forekommer i 
passende reducerede mængder, så det kan 
have den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning. Stoffet bør foreligge i 
en form, som kroppen kan optage. Desuden 
bør en mængde af fødevaren, som med 
rimelighed må antages at blive indtaget, 
indeholde en betydelig mængde af stoffet, 
som har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning.

(9) For at sikre, at anprisningerne er sande, 
er det nødvendigt, at det stof, anprisningen 
vedrører, forekommer i det færdige produkt i 
tilstrækkelige mængder, eller at stoffet ikke 
forekommer eller kun forekommer i 
passende reducerede mængder, så det kan 
have den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning. Stoffet bør foreligge i 
en form, som kroppen kan optage. Desuden 
bør en mængde af fødevaren, som med 
rimelighed må antages at blive indtaget, 
indeholde en betydelig mængde af stoffet, 
som har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning. Enhver deklaration 
om indholdet bør bygge på de aktive 
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stoffers standardværdier, som tager højde 
for udsving der er sæsonbestemte eller 
skyldes forædlingen. Der skal være 
harmoniserede testmetoder som garanti for 
sammenlignelige testresultater.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at basere enhver indholdsdeklaration på såvel harmoniserede testmetoder 
som gennemsnitlige værdier for aktive stoffer, hvis man vil undgå enhver fejlfortolkning af 
resultater med misvisende forbrugeroplysning til følge.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 54
Betragtning 11

(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.

(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. En sådan 
videnskabelig begrundelse bør stå i forhold 
til arten af de fordele, produktet hævdes at 
besidde.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med de generelle principper i forordningen om oprettelse af Den 
Europæiske Fødevaremyndighed bør der i denne forordning indføres niveauer af 
proportionalitet, afhængigt af arten af den anprisning, produktet giver anledning til: niveauet 
for den videnskabelige begrundelse, der kræves for en anprisning om reduceret sygdomsrisiko 
vil således være højere end det niveau, der forventes for en funktionel anprisning.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 55
Betragtning 11

(11) Det er først og fremmest videnskabelig 
dokumentation, der skal tages i betragtning 
ved anvendelsen af ernærings- og 
sundhedsanprisninger, og 

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

fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
anprisninger, bør begrunde dem.

Or. en

Ændringsforslaget vedrører ikke den danske teklst

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 56
Betragtning 12

(12) På grund af det positive image, som 
fødevarer med ernærings- og 
sundhedsanprisninger har, og den potentielle 
indvirkning, sådanne fødevarer kan have på 
kostvaner og på det samlede indtag af 
næringsstoffer, bør det være muligt for 
forbrugeren at vurdere deres overordnede 
ernæringskvalitet. Derfor bør nærings-
deklaration være obligatorisk og 
fyldestgørende for alle fødevarer med 
sundhedsanprisninger.

(12) På grund af det positive image, som 
fødevarer med ernærings- og 
sundhedsanprisninger har, og den potentielle 
indvirkning, sådanne fødevarer kan have på 
kostvaner og på det samlede indtag af 
næringsstoffer, bør det være muligt for 
forbrugeren at vurdere deres overordnede 
ernæringskvalitet. Derfor bør nærings-
deklaration være obligatorisk og 
fyldestgørende for alle fødevarer med 
ernærings- og/eller sundhedsanprisninger.

Or. de

Begrundelse

Næringsdeklaration er lige vigtig for ernærings- og sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 57
Betragtning 13

(13) Der bør endvidere udarbejdes en liste 
over tilladte ernæringsanprisninger og de 
særlige betingelser for anvendelse heraf 
baseret på de betingelser for anvendelse af 
sådanne anprisninger, der er aftalt på 
nationalt eller internationalt plan og fastsat i 
EU-retten. Listen bør opdateres 
regelmæssigt. For sammenlignende 
anprisninger er det desuden nødvendigt, at 
de produkter, der sammenlignes, 
identificeres klart over for den endelige 
forbruger.

(13) Der bør endvidere udarbejdes en liste 
over tilladte ernæringsanprisninger og de 
særlige betingelser for anvendelse heraf 
baseret på de betingelser for anvendelse af 
sådanne anprisninger, der er aftalt på 
nationalt eller internationalt plan og fastsat i 
EU-retten. Listen opdateres regelmæssigt, så 
den tager højde for udviklingen inden for 
naturvidenskaber, viden og teknik. For 
sammenlignende anprisninger er det desuden 
nødvendigt, at de produkter, der 
sammenlignes, identificeres klart over for 
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den endelige forbruger.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse listen over ernæringsanprisninger til udviklingen inden for 
naturvidenskab og teknik, så listen bedst muligt og med så lille tidsmæssig forsinkelse som 
muligt tilpasses efter ny viden og nye teknikker.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 58
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. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at kræve videnskabelig 
dokumentation i forbindelse med  
anvendelse af psykologiske og 
adfærdsmæssige anprisninger.

Or. de

Begrundelse

Kriteriet for vurdering af anprisninger skal være den videnskabelige bevisførelse.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 59
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 

(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 
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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.

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. 
Henvisninger til sådanne egenskaber bør 
derfor kun tillades, hvis der er tilstrækkeligt 
videnskabeligt belæg for dem.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip Whitehead, 
Linda McAvan

Ændringsforslag 60
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 omfattes af en anden slags 
vurdering og godkendelse. Det er derfor 
nødvendigt, efter at have rådspurgt 
autoriteten, at vedtage en liste over tilladte 
anprisninger, der beskriver et næringstofs 
eller andet stofs betydning.

Or. en

Begrundelse

"Mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden" må vurderes af uafhængige videnskabsfolk. 
Derfor er det nødvendigt at inddrage EFSA.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 61
Betragtning 17

(17) Sundhedsanprisninger, der beskriver 
næringsstoffers eller andre stoffers 

(17) Sundhedsanprisninger, der beskriver 
næringsstoffers eller andre stoffers 
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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.

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

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 62
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 accepteret 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.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tilstræber at tydeliggøre dette punkt.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 63
Betragtning 19

(19) En afbalanceret og varieret kost er en 
forudsætning for sundhed, og 
enkeltprodukters betydning skal ses i 
forhold til kosten som helhed, og kosten er
som bekendt kun én af mange faktorer, der 
har betydning for, at visse sygdomme opstår 
hos mennesker. Andre faktorer, f.eks. alder, 

(19) En afbalanceret og varieret kost, der 
tager hensyn til de forskellige kostvaner, 
traditionelle produkter og gastronomiske 
kulturer der findes i medlemsstaterne og 
deres regioner, og som udgør værdier der 
fortjener respekt og bevarelse, er en 
forudsætning for sundhed, og selv ét enkelt 
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genetisk disposition, omfanget af fysisk 
aktivitet, tobak og andre rusgifte, 
miljøeksponering og stress, kan alle have 
betydning for, at visse sygdomme opstår hos 
mennesker. Der bør derfor gælde særlige 
mærkningsbestemmelser for anprisninger af 
en reduceret risiko for sygdom.

produkt kan være af ubestridelig vigtighed 
for den samlede kostplan. Desuden er
kosten som bekendt kun én af mange 
faktorer, der har betydning for, at visse 
sygdomme opstår hos mennesker. Andre 
faktorer, f.eks. alder, genetisk disposition, 
omfanget af fysisk aktivitet, tobak og andre 
rusgifte, miljøeksponering og stress, kan alle 
have betydning for, at visse sygdomme 
opstår hos mennesker. Der bør derfor gælde 
særlige mærkningsbestemmelser for 
anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom.

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at værne om fremstillingen og distributionen af typiske og regionale produkter, 
der er grundlæggende vigtige for sundheden.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García

Ændringsforslag 64
Betragtning 19

(19) En afbalanceret og varieret kost er en 
forudsætning for sundhed, og 
enkeltprodukters betydning skal ses i 
forhold til kosten som helhed, og kosten er 
som bekendt kun én af mange faktorer, der 
har betydning for, at visse sygdomme opstår 
hos mennesker. Andre faktorer, f.eks. alder, 
genetisk disposition, omfanget af fysisk 
aktivitet, tobak og andre rusgifte, 
miljøeksponering og stress, kan alle have 
betydning for, at visse sygdomme opstår hos 
mennesker. Der bør derfor gælde særlige 
mærkningsbestemmelser for anprisninger af 
en reduceret risiko for sygdom.

(19) En forudsætning for sundhed er en
afbalanceret og varieret kost, men der bør 
ligeledes tages hensyn til de kostvaner, der 
er kendetegnende for hver medlemsstat, 
dens regioner og distrikter. De kulturelle 
forskelle med hensyn til gastronomi og de 
traditionelle produkter bør bevares og 
figurere blandt forudsætningerne for 
sundhed. Enkeltprodukters betydning skal 
ses i forhold til kosten som helhed, og 
kosten er som bekendt kun én af mange 
faktorer, der har betydning for, at visse 
sygdomme opstår hos mennesker. Andre 
faktorer, f.eks. alder, genetisk disposition, 
omfanget af fysisk aktivitet, tobak og andre 
rusgifte, miljøeksponering og stress, kan alle 
have betydning for, at visse sygdomme 
opstår hos mennesker. Der bør derfor gælde 
særlige mærkningsbestemmelser for 
anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom.
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Or. es

Begrundelse

Målet er at bevare produktion og distribution af traditionelle fødevarer, som er af afgørende 
betydning for den enkeltes sundhed.   

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 65
Betragtning 19

(19) En afbalanceret og varieret kost er en 
forudsætning for sundhed, og 
enkeltprodukters betydning skal ses i forhold 
til kosten som helhed, og kosten er som 
bekendt kun én af mange faktorer, der har 
betydning for, at visse sygdomme opstår hos 
mennesker. Andre faktorer, f.eks. alder, 
genetisk disposition, omfanget af fysisk 
aktivitet, tobak og andre rusgifte, 
miljøeksponering og stress, kan alle have 
betydning for, at visse sygdomme opstår hos 
mennesker. Der bør derfor gælde særlige 
mærkningsbestemmelser for anprisninger 
af en reduceret risiko for sygdom.

(19) En afbalanceret og varieret kost er en 
forudsætning for sundhed, og 
enkeltprodukters betydning skal ses i forhold 
til kosten som helhed, og kosten er som 
bekendt kun én af mange faktorer, der har 
betydning for, at visse sygdomme opstår hos 
mennesker. Andre faktorer, f.eks. alder, 
genetisk disposition, omfanget af fysisk 
aktivitet, tobak og andre rusgifte, 
miljøeksponering og stress, kan alle have 
betydning for, at visse sygdomme opstår hos 
mennesker. 

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag, der hænger sammen med ændringsforslag til artikel 2 og 13.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 66
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.

udgår

Or. de
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Begrundelse

I denne betragtning forsøger Kommissionen at begrunde, at Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) skal kontrollere ordlyden af sundhedsmæssige 
oplysninger. EFSA har imidlertid kun ansvaret for den videnskabelige vurdering og har ingen 
ekspertise i kommunikationsspørgsmål. Desuden vil EFSA ligesom ansøgerne være ude af 
stand til at vurdere disse tekster på alle fællesskabssprog.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 67
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) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, skal formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure. 
Godkendelsesproceduren bør omfatte et 
forbrugerpanel, der bedømmer hvordan 
anprisningen opfattes og forstås.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt yderligere at gøre det klart, at EFSA's udtalelse skal tages i betragtning. 
Forbrugere kan meget vel opfatte meningen med en anprisning anderledes end hvad 
videnskabsfolk og/eller branchen har tænkt sig. Det er derfor vigtigt at indføre et 
forbrugerpanel i godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 68
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) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, skal formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure. 
Godkendelsesproceduren bør tage hensyn 
til den udtalelse, som  forbrugergrupper 
fremsætter, der er anerkendt på europæisk 
og nationalt plan, og som har til opgave at 
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evaluere, hvordan anprisninger opfattes og 
forstås.

Or. fr

Begrundelse

Forbrugere kunne tænkes at opfatte betydningen af en anprisning anderledes end 
videnskabsfolkene og/eller branchen havde tænkt sig. Det er derfor vigtigt at tage højde for 
den udtalelse, forbrugergrupper afgiver under godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 69
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) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør den indholdsmæssigt identiske 
formulering og præsentationen af 
sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse.

Or. de

Begrundelse

EFSA har alene kompetence til at foretage den videnskabelige vurdering og bør i stedet for 
ordlyden undersøge den indholdsmæssigt identiske formulering i sin udtalelse.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 70
Betragtning 21

(21) I visse tilfælde kan de videnskabelige 
risikovurderinger ikke i sig selv tilvejebringe 
alle de oplysninger, som en 
risikostyringsbeslutning bør baseres på. Der 
bør derfor tages hensyn til andre legitime 
forhold af relevans for det spørgsmål, der 
er under overvejelse.

(21) I visse tilfælde kan de videnskabelige 
risikovurderinger ikke i sig selv tilvejebringe 
alle de oplysninger, som en 
risikostyringsbeslutning bør baseres på.

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 71
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.

(22) Af klarhedshensyn bør der oprettes et 
register over sådanne anprisninger.

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig ikke om at udarbejde en "negativliste" over formuleringer, da det er den 
videnskabelige vurdering af udtalelsen, der er afgørende.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 72
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.

(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. Selv om det er 
nødvendigt at beskytte produktudvikleres 
investeringer, er det vigtigt at gøre ikke-
fortrolige dele tilgængelige for offentlig 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

I lighed med den nyligt vedtagne lovgivning om genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer bør offentligheden have mulighed for at få adgang til sagsmapperne i et 
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nærmerede defineret tidsrum, naturligvis under overholdelse af den nødvendige grad af 
fortrolighed.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 73
Betragtning 24 a (ny)

(24a) Små og mellemstore virksomheder 
bør ydes en særlig hjælp for udarbejdelsen 
af disse sager og for de udgifter, som denne 
centraliserede evaluering medfører.

Or. fr

Begrundelse

SMV'erne må ikke straffes med indførelsen af denne nye ordning.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 74
Betragtning 25

(25) Da fødevarer med anprisninger er af en 
særlig karakter, bør kontrolorganerne have 
flere midler til rådighed end normalt, så det 
bliver lettere at føre effektiv kontrol med 
produkterne.

(25) Da fødevarer med anprisninger er af en 
særlig karakter, bør kontrolorganerne have 
flere midler til rådighed end normalt, f.eks. 
obligatorisk underretning om anprisninger, 
så det bliver lettere at føre effektiv kontrol 
med produkterne.

Or. en

Begrundelse

Det er særdeles vigtigt at føre tilsyn med brugen af sundhedsanprisninger. Obligatorisk 
indberetning af sundhedsanprisninger ville være den bedste hjælp for de nationale regeringer 
i deres bestræbelser på at finde frem til den rette brug af sådanne anprisninger og at holde 
øje med mulige konsekvenser for folkesundheden.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Renate Sommer

Ændringsforslag 75
Betragtning 29 a (ny)

(29a) Der bør passende lanceres en generel 
oplysningskampagne om 
ernæringsspørgsmål og vigtigheden af at 
tillægge sig sunde kostvaner.
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Or. fr

Begrundelse

Fedme vil komme til at udgøre et alvorligt problem i Den Europæiske Union. Samtidig med 
udfærdigelsen af denne forordning vil lanceringen af en generel kampagne om kostvaner 
desuden være vigtig i bestræbelserne på at bevidstgøre alle borgere.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 76
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, kantiner og lignende storkøkkener.

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
mærkning og præsentation af samt reklame 
for fødevarer, der er beregnet til 
individuelle fødevarer eller massevarer. 
Denne forordning gælder ikke for frugt og 
grøntsager.

Or. el

Begrundelse

Frugt og grøntsager bør fritages for denne forordning, fordi de udgør dette vigtigste 
parameter i en sund ernæring, hvorfor deres gavnlige indvirkning på sundheden ikke kan 
drages i tvivl, og der er derfor ikke behov for nogen godkendelse til sundhedsanprisninger for 
disse produkter.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 77
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, kantiner og lignende storkøkkener.

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger, 
herunder alle aspekter vedrørende 
branding og præsentation, som kunne 
indebære en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, 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, kantiner og 
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lignende storkøkkener.

Or. en

Begrundelse

At fremme folkesundheden er ligeledes et af målene med denne forordning. Varers navne kan 
ligeledes overføre både ernærings- og sundhedsbudskaber til forbrugerne. For at undgå at de 
vildleder forbrugerne skal de derfor med ind under denne lovgivnings rammer. 
Varebetegnelser som "Maddoktoren" er klart en vildledning af forbrugeren. Andre aspekter 
ved præsentationen, såsom indpakningen, bør også være omfattet for at beskytte forbrugerne 
og tydeliggøre forordningens rækkevidde.

Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 78
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, kantiner og lignende storkøkkener.

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, kantiner og lignende storkøkkener.

Den finder dog ikke anvendelse for 
fødevarer, der udbydes til salg åbent, dvs. 
præsenteres og sælges uindpakket, og ikke 
for frugt og grønt (friske produkter).

Or. de

Begrundelse

Små virksomheder som f.eks. bagerier, som selv fremstiller et produkt og sælger det direkte i 
deres salgslokaler, bør være undtaget fra forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 79
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 

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
mærkning og præsentation af samt reklame 
for fødevarer, der er sendt på markedet, og 
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leveres til den endelige forbruger. Den 
finder ligeledes anvendelse for fødevarer, 
der skal leveres til restauranter, hospitaler, 
skoler, kantiner og lignende storkøkkener.

som det er meningen uden videre 
forarbejdning skal leveres til den endelige 
forbruger. Den finder ligeledes anvendelse 
for fødevarer, der skal leveres til 
restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og 
lignende storkøkkener.

Or. en

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 80
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, kantiner og lignende storkøkkener.

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 sådanne tiltag, som er 
omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 
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. Forordningen 
ændret ved forordning (EF) nr. 2060/2004 
(EUT L 357 af 2.12.2004, s. 3).

Or. fr

Begrundelse

Ordlyden i den nuværende tekst udviser tvetydigheder, som gør det muligt at mene, at reklame 
omfatter promovering af landbrugsprodukter, idet man ved, at der findes europæiske og 
nationale politikker for information om og generisk promovering af landbrugsprodukter 
under kontrol af fælleskabernes myndigheder, som bør bevares, fordi det er i forbrugerens 
interesse.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 81
Artikel 1, stk. 3

3. Ernærings- og sundhedsanprisninger, 3. xx:



AM\555844DA.doc PE 353.660v01-00

DA

der ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning, betragtes som vildledende 
reklame som defineret i Rådets direktiv 
84/450/EØF.

- Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 
1989 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring1

- Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 
1980 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om udvinding 
og markedsføring af naturligt mineralvand2

- Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 
1998 om kvaliteten af drikkevand3.

- Rådets Forordning (EF) nr. 1493/1999 af 
17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin4

- Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 
10. juni 1991 om almindelige regler for 
definition, betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter5

- Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 
29. maj 1989 om fastlæggelse af 
almindelige regler for definition, betegnelse 
og præsentation af spiritus6

- Kommissionens forordning (EF) nr. 
94/2002 af 18. januar 2002 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 2826/2000 om 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter på det indre marked7.
1 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.
2 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.
3 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.
4 EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.
5 EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.
6 EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1.
7 EFT L 17 af 19.1.2002, s. 20.

Or. xm
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Begrundelse

xx

xx

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Ændringsforslag 82
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

3a. Denne forordning gælder med 
forbehold af følgende 
fællesskabsbestemmelser:
- Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 
1989 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring1

og direktiver der er vedtaget på grundlag 
heraf,
- Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 
1980 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om udvinding 
og markedsføring af naturligt mineralvand2 

- Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 
1998 om kvaliteten af drikkevand3.
1 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.
2 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.
3 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.

Or. en

Begrundelse

Det må gøres fuldstændig klart, at eksisterende fællesskabslovgivning om vildledende reklame 
og om særlige fødevarer fortsat er i kraft.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 83
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, herunder i følgende retsakter 
som et minimum:
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- Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 
1980 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om udvinding 
og markedsføring af naturligt mineralvand1

- Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 
1989 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring2

- Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 
29. maj 1989 om fastlæggelse af 
almindelige regler for definition, betegnelse 
og præsentation af spiritus3

- Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 
10. juni 1991 om almindelige regler for 
definition, betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter4

- Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 af 5. 
december 1994 om handelsnormer for visse 
smørbare fedtstoffer5

- Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 af 18. 
december 1997 om supplerende regler til 
den fælles markedsordning for mælk og 
mejeriprodukter med hensyn til 
konsummælk6

- Rådets Forordning (EF) nr. 1493/1999 af 
17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin7 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
753/2002 af 29. april 2002 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt 
angår beskrivelse, betegnelse, præsentation 
og beskyttelse af visse vinprodukter8

- Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 af 
19. december 2000 om 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter på det indre marked9

og Kommissionens forordning (EF) nr. 
94/2002 af 18. januar 2002 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 2826/2000 om 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
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landbrugsprodukter på det indre marked10

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om kosttilskud11.
1 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.
2 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.
3 EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1.
4 EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.
5 EFT L 316 af 9.12.1994, s. 2.
6 EFT L 351 af 23.12.1997, s. 13.
7 EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.
8 EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1.
9 EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2.
10 EFT L 17 af 19.1.2002, s. 20.
11 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

Or. es

Begrundelse

I begrundelsen anfører Kommissionen, at mangelen på specifikke bestemmelser på EU-plan 
og de mange forskelligartede anprisninger på mærkningen af fødevarer er en af de vigtigste 
grunde til at få vedtaget en ny forordning. Dette er samtidig en erkendelse af, at forslaget ikke 
har nogen berettigelse på de områder, der allerede er omfattet af særlige bestemmelser. Det 
er indlysende, at det ikke forekommer berettiget at lovgive om allerede regulerede spørgsmål, 
hvilket princip håndhæves med nærværende ændringsforslag, som blot er en udvidelse af 
Kommissionsforslagets eksisterende tekst. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 84
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 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 
om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om 
kosttilskud1.
1 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

Or. fr

Begrundelse

Der bør ikke føjes nye bestemmelser til de allerede eksisterende for denne produktkategori.
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Ændringsforslag af Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete 
Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 85
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 om kosttilskud.

Or. en

Begrundelse

For at undgå enhver usikkerhed om, hvorvidt kosttilskud er omfattet af denne forordning, bør 
tilsætningsstoffer til fødevarer nævnes eksplicit i artikel 1, stk. 4.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 86
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 de særlige 
bestemmelser om fødevarer til særlig 
ernæring, der findes i Rådets direktiv 
89/398/EØF1 og dets 
gennemførelsesdirektiver.
1 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Begrundelse

Det skal fremgå klart, at eksisterende lovgivning om særlige fødevarer fortsat er i kraft. Dette 
for sikre, at fødevarer til særlig medicinsk brug (f.eks. til behandling af både indlagte og 
ambulante patienter) fortsat kan benyttes.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 87
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 om forordning (EØF) nr. 
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1576/891 og 1601/912, og forordning (EF) 
nr. 1493/19993 og 753/20024, samt 
salgsfremstød og oplysningskampagner for 
disse (forordning (EF) nr. 2826/2000 og 
94/20025).

1 Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. 
maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler 
for definition, betegnelse og præsentation af 
spiritus (EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1). 
Fordningen senest ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1882/2003 (EFT L 284 af 31.12.2003, s. 1).
2 Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. 
juni 1992 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af aromatiserede 
vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og 
aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT 
L 149 af 14.6.1991, s. 1). Forordningen senest 
ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
3 Rådets Forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. 
maj 1999 om den fælles markedsordning for 
vin (EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1). 
Forordningen senest ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr.  
1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).
4 Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 
af 29. april 2002 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt 
angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og 
beskyttelse af visse vinprodukter (EFT L 118 af 
4.5.2002, s. 1). Forordningen senest ændret ved 
forordning (EF) nr. 1991/2004 (EUT L 344 af 
20.11.2004, s. 9).
5 Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2002 
af 18. januar 2002 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 2826/2000 om 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter på det indre marked. 
Forordningen senest ændret ved forordning 
(EF) nr.  1803/2004 (EUT L 318 af 19.10.2004, 
s. 4).

Or. fr
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Begrundelse

I begrundelsen til sit forslag fremfører Kommissionen, at mangelen på særlige bestemmelser 
på europæisk plan er en af de væsentligste årsager til, at der bør udarbejdes en ny forordning 
i betragtning af de mange anprisninger, der dukker op på fødevareetiketterne. I øvrigt er der 
ingen grund til at fastsætte bestemmelser for noget, der allerede findes bestemmelser for, 
hvilket er et princip, som dette ændringsforslag også lever op til.

Vin, aromatiseret vin og spiritus er således allerede underlagt særlige 
fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering, betegnelse, præsentation samt 
salgsfremstød og oplysningskampagner. Det drejer sig mere præcist om forordning nr. 
1493/1999, 1601/1991, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 og 2826/2000.

Denne særlige fællesskabslovgivning sikrer beskyttelse af markedet og gennemsigtigheden af 
dette samt den frie bevægelighed for disse produkter, idet den indeholder effektive 
bestemmelser til opfyldelse af målsætningerne i forslaget, der er til behandling, dvs. at sikre 
et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne, lette den frie bevægelighed for produkter på det 
indre marked, styrke retssikkerheden for de økonomiske agenter, sikre en loyal og 
salgsfremmende konkurrence og beskytte innovationen med hensyn til fødevarer, der omfattes 
af dette forslag.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 88
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

4a. Såfremt et produkt klart ligger inden 
for definitionen på en fødevare eller er et 
kosttilskud, og anprisningen af produktet 
lever op til nærværende forordning, gælder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler 1 ikke. 
1 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

Or. en
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Begrundelse

En fødevare eller et kosttilskud, for hvilke der laves en anprisning der går på en persons 
fysiologiske funktion, og som fuldt ud lever op til nærværende forordning, kan ikke desto 
mindre af de nationale myndigheder erklæres for at være et medikament i medfør af den 
nylige ændring af artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF, som giver 
farmaceutisk lovgivning forrang for fødevarelovgivning. Et firma skal have sikkerhed for at 
det, når det sender et produkt på markedet som fuldt ud lever op denne forordning, ikke vil 
blive mødt med indsigelser på nationalt plan med henvisning til direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 89
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

4a. Denne forordning gælder ikke for 
varemærker som lever op til 
bestemmelserne i Rådets direktiv 
89/104/EØF1 som ændret (varemærke-
direktivet) og Rådets forordning (EF) nr. 
40/94 2 som ændret (om EF-varemærket).
En hvilken som helst anden type 
kommercielle varemærker (såsom 
sædvaneretlige vare- og 
handelsbetegnelser), hvis brug kunne falde 
inden for denne forordnings rammer, er 
ikke underlagt betingelserne i denne 
forordning, forudsat at den, i tilfælde hvor 
det kommercielle varemærke i sig selv er en 
ernærings- eller sundhedsanprisning, 
efterfølges af endnu en tilladt ernærings-
eller sundhedsanprisning, når varemærket 
benyttes til mærkning af, reklame for eller 
præsentation af fødevarer.
1 EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1.
2 EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Dersom varemærker henhørte under denne forordning, ville det forårsage betydelig juridisk 
usikkerhed og være til ulempe for nuværende indehavere af varemærker, som til dels er stærkt 
afhængige af at mærket bliver genkendt.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Ændringsforslag 90
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)
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4a. Denne forordning gælder ikke 
kostovervågningssystemer, som er 
registrerede varebetegnelser.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør ikke tilstræbe at forbyde kostovervågningsystemer som f.eks. "vægt-
kontrollører", som er et kendt fænomen i Europa, og som leverer bona fide-mekanismer for 
vægttab. Dette indebærer mærkning på produkter, hvor deres rolle med at udvirke vægttab 
præsenteres klart i forbindelse med programmet.

Ændringsforslag af John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Urszula Krupa

Ændringsforslag 91
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

4a. Denne forordning gælder ikke 
varemærker der lever op til bestemmelserne 
i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. 
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivning om 
varemærker1 og til Rådets forordning (EF) 
nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-
varemærker2 , som ændret.
1 EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1.
2 EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Begrundelse

For at undgå gentagelser er det på sin plads at henvise til eksisterende lovgivning om 
varemærker. Dette indebærer forholdsregler for at undgå vildledende anprisninger. 

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 92
Artikel 2, stk. 2, nr. 1

1) "anprisning": et budskab eller en 
fremstilling, der ikke er obligatorisk i 
henhold til EF-bestemmelser eller nationale 
bestemmelser, herunder billeder, grafik eller 
symboler, og som angiver, indikerer eller 
antyder, at en fødevare har særlige 

1) "anprisning": et budskab eller en 
fremstilling, der ikke er obligatorisk i 
henhold til EF-bestemmelser eller nationale 
bestemmelser, herunder billeder, grafik eller 
symboler i enhver form, og som angiver, 
indikerer eller antyder, at en fødevare har 



AM\555844DA.doc PE 353.660v01-00

DA

egenskaber særlige egenskaber

Or. en

Begrundelse

Definitionen af anprisninger bør være tydelig, så man undgår vildledende anprisninger.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 93
Artikel 2, stk. 2, nr. 1

1) "anprisning": et budskab eller en 
fremstilling, der ikke er obligatorisk i 
henhold til EF-bestemmelser eller nationale 
bestemmelser, herunder billeder, grafik eller 
symboler, og som angiver, indikerer eller 
antyder, at en fødevare har særlige 
egenskaber

1) "anprisning": et budskab eller en 
fremstilling, der ikke er obligatorisk i 
henhold til EF-bestemmelser eller nationale 
bestemmelser, herunder billeder, grafik eller 
symboler, og som angiver eller antyder, at 
en fødevare har særlige egenskaber, bortset 
fra allerede registrerede varemærker.

Or. en

Begrundelse

Lovgivningen om varemærker er allerede nu en garanti for at vildledende mærker ikke kan 
blive registreret, og at ethvert fejlagtigt registreret mærke kan blive fjernet. Endvidere 
opfattes varemærker ikke som "anprisninger" i denne forordnings betydning og forsynder sig 
ikke imod forordningens erklærede mål om at beskytte forbrugere mod vildledende 
anprisninger. Det bebudede direktiv om illoyal handelspraksis vil sikre, at produktet opfylder 
anprisninger som et varemærke kan rumme. Dette er en unødvendig gentagelse af 
lovbestemmelser om et spørgsmål der allerede er reguleret andetsteds (lovgivning om 
varemærker og UCP).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 94
Artikel 2, stk. 2, nr. 3

"andet stof": et andet stof end et næringsstof, 
som har en ernæringsmæssig eller 
fysiologisk virkning"

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 95
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

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med direktiv 2000/13/EF vedrørende etikettering af levnedsmidler skal 
denne forordning ikke omfatte anprisninger om reduceret risiko for sygdom.

Det er utænkeligt at tillade anprisninger af en reduceret risiko for sygdom; enhver 
foranstaltning til forebyggelse eller behandling af en sygdom skal være genstand for en 
medicinsk diagnose og, om nødvendigt, en kost, der er fastlagt af en uddannet 
sundhedsmedarbejder.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 96
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 risikofaktor
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

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt at skelne mellem lægemidler og fødevareprodukter. Fællesskabskodeksen 
for humanmedicinske lægemidler (direktiv 2001/83/EF) (*) definerer et lægemiddel som 
"ethvert stof eller enhver sammensætning af stoffer, der betegnes som middel til helbredelse 
eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker". Et fødevareprodukt kan derfor ikke være 
genstand for en ernærings- eller sundhedsanprisning som ville falde ind under denne 
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definition, eftersom fødevareproduktet ville være omfattet af kravene i europæisk 
medicinallovgivning.

Ordlyden i artikel 2 i Kommissionens forslag bør derfor ændres, så den afspejler behovet for 
at sikre denne skelnen ved tilføjelse af ordet "faktor", al den stund der er en klar forskel 
mellem en anprisning der går ud på at reducere risikoen for sygdom ("desease risk 
reduction") og en anprisning der går ud på at reducere en risikofaktor for sygdom ("disease 
risk factor reduction"). Som det fremgår af Kommissionens tekst, har sygdomme adskillige 
risikofaktorer, så det at reducere én risikofaktor behøver ikke altid mindske personens 
samlede risiko for at få den pågældende sygdom.

F.eks. er et højt kolesterol-tal en risikofaktor i forbindelse med hjertesygdom, og en 
anprisning om en risikofaktor for sygdom, som bidrager til at mindske kolesterolen ville 
derfor være acceptabel, men det ville ikke være hverken acceptabelt eller korrekt at hævde at 
det samme fødevareprodukt reducerer risikoen for dårligt hjerte, eftersom der er mange 
andre risikofaktorer ud over kolesterol som spiller en rolle, når man skal bestemme en 
persons tilbøjelighed til at at få denne sygdom.

* Dette direktiv vil den 31. oktober 2005 blive afløst af direktiv 2004/27. Direktiv 2004/27 
modificerer artikel 1 ved at udvide definitionen af lægemidler som følger:  a) Ethvert stof 
eller enhver sammensætning af stoffer, der præsenteres som et egnet middel til behandling 
eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker, eller b) Ethvert stof eller enhver 
sammensætning af stoffer, der kan anvendes i eller gives til mennesker med henblik på enten 
at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk virkning, eller at stille en medicinsk diagnose."

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 97
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 en risikofaktor for udvikling af en 
sygdom hos mennesker, hvor den indtages 
som led i en afbalanceret ernæring. Som 
reduceret risiko betragtes en væsentlig 
ændring af en af de grundlæggende 
faktorer for pådragelse af en sygdom;

Or. el
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Begrundelse

Denne forklaring er nødvendig, fordi grænserne mellem forebyggelse og reduktion af risiko 
for sygdom er uklare.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 98
Artikel 2, stk. 2, nr. 8

gennemsnitsforbruger": en forbruger, der 
rimeligt oplyst, opmærksom og kritisk

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 99
Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt)

8a) "sundhed": en generel tilstand af 
fysisk, psykologisk og socialt velvære.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning drejer sig hovedsagelig om regler for sundhedsanprisninger, men  
det indeholder ikke nogen definition af begrebet sundhed. Den ovenfor foreslåede definition 
er den definition, som WHO anvender.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 100
Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt)

8a) "Kosttilskud": fødevarer, som har til 
formål at supplere den normale kost, og er 
koncentrerede kilder til næringsstoffer eller 
andre stoffer med en ernæringsmæssig 
eller fysiologisk virkning, alene eller 
kombinerede, som markedsføres i 
dosisform, f.eks. kapsler, pastiller, tabletter, 
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piller og andre lignende former, 
pulverbreve, væskeampuller, 
dråbedispenseringsflasker og andre 
lignende former for væsker og pulvere 
beregnet til at blive indtaget i mindre 
afmålte mængder.

Or. en

Begrundelse

Af konsekvenshensyn benytter dette ændringsforslag definitionen på kosttilskud fra direktiv 
2002/46.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 101
Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt)

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

Or. de

Begrundelse

Der henvises flere steder i forslaget til fødevarekategorier, uden at der gives nogen definition 
på, hvad der virkelig menes. En udefineret fødevarekategori vil kunne omfatte produkter, der 
varierer meget med hensyn til sammensætning, hvor indholdet af sukker, fedt eller andre 
næringsmidler vil kunne gå fra nul til et betydeligt højere niveau. Derfor bør "en 
fødevarekategori" af hensyn til retssikkerhed og klarhed være defineret i artikel 2, hvor de 
øvrige definitioner findes.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 102
Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt)

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

Or. nl

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 103
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)
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- Inden 3 måneder regnet fra vedtagelsen 
af denne forordning definerer 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 23, stk. 2, følgende 
begreber:
- "fødevareprofil", idet det klart anføres, 
hvad fødevareprofiler anvendes til, hvilken 
procedure der anvendes ved udarbejdelse af 
dem og hvorledes det kontrolleres, at alle 
berørte parter inddrages, navnlig 
industrien og forbrugerne;
- "biodisponibilitet";
- "sukkerarter", til anvendelse i bilaget;
- "fibre", til anvendelse i bilaget.

Or. nl

Begrundelse

Et centralt element i forslaget er fødevareprofilerne. Desværre er der en del uklarhed på dette 
punkt. Industrien, forbrugerne og kontrollørerne har brug for en præcis definition. Desuden 
bør begreber som "biodisponibilitet", "sukkerarter" og "fødevarefibre" defineres.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 104
Artikel 2, stk. 2 a  (nyt)

Inden tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning definerer Kommissionen 
i overensstemmelse med den i artikel 23, 
stk. 2 skitserede procedure følgende:
- "almindeligt anerkendte videnskabelige 
data",
- "biodisponibilitet",
- "sukkerarter" til anvendelse i bilaget,
- "fibre" til anvendelse i bilaget.

Or. en
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Begrundelse

Forordningsudkastet henviser flere gange til "almindeligt anerkendte videnskabelige data" og 
til "biodisponibilitet". - Det er vigtigt at definere hvad dette betyder.

I bilaget refereres der til sukkerarter og til fibre. Det er en kendt sag, at de forskellige 
aukkerarter har en meget forskellig indvirkning på næringsværdien i fødevarer. Det er derfor 
nødvendigt for en god anvendelse af ernæringsanprisninger at definere de sukkerarter, 
lovgivninger refererer til.

Endvidere findes der, som det er fremgået af drøftelserne af Codex Alimentarius,  i Europa 
ikke nogen harmoniseret definition på fibre. Med henblik på anvendelsen af 
ernæringsanprisninger må man altså definere dette begreb.

Kommissionen anmoder Den Europæiske Fødevareautoritets videnskabelige panel vedr. 
diætprodukter, ernæring og allergier om at foreslå en definition af "almindeligt anerkendte 
videnskabelige data" og "biodisponibilitet" så hurtigt som muligt. En sådan bør vedtages i 
overensstemmelse med procedurerne som beskrevet i forordningen.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 105
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

Inden 6 måneder regnet fra vedtagelsen af 
denne forordning skal Kommissionen, i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
23, stk. 2, definere følgende begreber:
- Almindeligt anerkendte videnskabelige 
data;
- Biodisponibilitet;
- Sukkerarter til anvendelse i bilaget;
- Fibre til anvendelse i bilaget.

Or. fr

Begrundelse

Forordningsudkastet henviser flere gange til "almindeligt anerkendte videnskabelige data" og 
til "biodisponibilitet". - Det er vigtigt at definere disse begreber.

I bilaget refereres der til sukkerarter og til fibre. Det er en kendt sag, at de forskellige 
aukkerarter har en meget forskellig indvirkning på næringsværdien i fødevarer. Det er derfor 
nødvendigt for en god anvendelse af ernæringsanprisninger at definere de sukkerarter, 
lovgivninger refererer til.
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Endvidere findes der, som det er fremgået af drøftelserne af Codex Alimentarius,  i Europa 
ikke nogen harmoniseret definition på fibre. Med henblik på anvendelsen af 
ernæringsanprisninger må man altså definere dette begreb.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jules Maaten

Ændringsforslag 106
Artikel 3, stk. 2, litra d

d) henvise til forandringer af 
kropsfunktioner på en utilbørlig eller 
skræmmende måde enten ved tekst eller ved 
billeder, grafik eller symboler.

udgår

Or. de

Begrundelse

Hvad der kan menes med utilbørlige eller skræmmende henvisninger til forandringer af 
kropsfunktioner kan fortolkes forskelligt og i denne forbindelse tvivlsomt.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 107
Artikel 3, stk. 2, litra d a (nyt)

da) tilskynde eller tolerere et overdrevent 
forbrug af fødevaren eller underspille en 
korrekt ernæringsmæssig indtagelses 
betydning.

Or. el

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 108
Artikel 3, stk. 2, litra d a (nyt)

da) underminere beskyttelse og fremme af 
folkesundheden.

Or. sv

Begrundelse

Der er fare for, at forslaget til forordning medfører yderligere påstande om mindre vigtige 
sundhedsspørgsmål, og at muligheden for at bruge påstandene til at fremme folkesundheden 
går tabt.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 109
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

Såfremt en national myndighed har grund 
til at tro, at en sundhedsanprisning har 
potentiale til at stride mod nationale 
kostmæssige retningslinjer og dermed
udgøre en fare for befolkningens 
ernæringsmæssige status, bør den have lov 
til at begrænse sundhedsanprisninger i det 
pågældende land.

Or. en

Begrundelse

Man bør ikke sidde nationale retningslinjer for ernæring overhørig. Derfor bør en national 
regering i tilfælde af berettigede sundhedsmæssige bekymringer have lov til at begrænse 
anprisninger på sit territorium.

Ændringsforslag af John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer, 
Urszula Krupa

Ændringsforslag 110
Artikel 4

Artikel 4 udgår
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
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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 
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.

Or. de
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Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 111
Artikel 4

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger-alkoholiske drikke

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.

For drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol. må der ikke anvendes 
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 
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salt/natrium, foradsat at 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 
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.

Or. en

Begrundelse

Det kan vise sig at være en umulig opgave at opstille objektive og videnskabeligt funderede 
ernæringsprofiler, da en fødevares indvirkning på helbredet ikke bestemmes af dens 
ernæringsmæssige sammensætning, men af hvordan den bruges. Folk indtager måltider, som 
er kombinationer af individuelle fødevarer, ikke isolerede fødevarer. Set på denne baggrund 
er det sandsynligt at en hvilken som helst politik, der bygger på sådanne profiler, bliver 
usammenhængende og fører til vilkårlige afgørelser. Hertil kommer, at ernæringsprofiler ikke 
tjener noget formål set fra sundhedsuddannelsernes synspunkt.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 112
Artikel 4

Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Evaluering af ernæringsprofiler

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.

Senest 18 måneder efter, at denne forordning 
er vedtaget, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om nødvendigheden og gennemførligheden 
af at fastsætte ernæringsprofiler som en 
forudsætning for ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer.
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Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig 
med henvisning til den mængde af følgende 
næringsstoffer, der forekommer i 
fødevaren:

Rapporten bygger på en udtalelse fra 
Fødevareautoriteten og høringer af de 
berørte parter, især 
fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper. Den skal baseres på 
videnskabelige data om kost og ernæring 
og deres betydning for sundheden, og den 
skal i særdeleshed tage højde for:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer a) de mængder af bestemte næringsmidler 
og andre stoffer, som er indeholdt i 
fødevaren

b) sukkerarter b) fødevarens (eller fødevarekategoriernes) 
rolle og betydning for kosten

c) salt/natrium. c) fødevarens samlede ernæringsmæssige 
sammensætning og tilstedeværelsen af 
næringsmidler, som er blevet 
videnskabeligt anerkendt som havende en 
gavnlig virkning for sundheden.

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.

Hvis rapporten fastslår, at det er 
nødvendigt og gennemførligt at opstille 
ernæringsprofiler som en forudsætning for 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer, fremsætter Kommissionen et 
ændringsforslag til denne forordning, som 
tager behørigt hensyn til rapporten og 
høringsresultaterne.

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
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a) sundhedsanprisninger

b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
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.

Or. en

Begrundelse

Det er fuldstændig uklart, hvor effektivt et instrument ernæringsprofiler er i kampen mod 
overvægtighed. De har aldrig været afprøvet som sådant i nogen af medlemsstaterne.

Artikel 4's nuværende ordlyd medfører juridisk usikkerhed og overtræder dermed princippet 
om juridisk sikkerhed i fællesskabslovgivningen. Ud fra Kommissionens vage ordlyd er det 
fuldstændig uklart, hvordan ernæringsprofiler skulle udarbejdes, og hvilke produkter der i 
sidste ende skulle berøres heraf.

Man er nødt til at afprøve proportionaliteten af ernæringsprofiler, før de introduceres i stor 
stil, og de økonomiske konsekvenser kan ikke rulles tilbage.

Uanset de ovennævnte argumenter er forordningens retsgrundlag artikel 95 i EU-traktaten, 
som er oprettelsen af det indre marked. Imidlertid kan ernæringsprofiler ikke harmoniseres, 
fordi de ikke er oprettet på nationalt plan. Hvis de virkelig skal indføres for at tjene 
folkesundheden (hvad de skal), så fattes fællesskabet passende beføjelser.

Artikel 4 opererer med et totalforbud mod ernærings- og sundhedsanprisninger af visse (ikke 
klart definerede) produkter, selv om de er videnskabeligt underbyggede. Dette stemmer ikke 
overéns med billedet af den oplyste og veluddannede gennemsnitsforbruger, som gentagne 
domsafsigelser ved Domstolen har fremmanet. At give forbrugerne passende oplysninger om 
fødevarernes sammensætning og ernæringsværdi ville, som den mildere foranstaltning det er, 
være mere hensigtsmæssigt, da det gør den ansvarlige forbruger i stand til at træffe et 
kvalificeret valg.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 113
Artikel 4
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Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Evaluering af næringsprofiler

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.

Senest 18 måneder efter, at denne forordning 
er vedtaget, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om nødvendigheden og gennemførligheden 
af ernæringsprofiler som forudsætning for 
ernærings- og sundhedsanprisninger.

Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig 
med henvisning til den mængde af følgende 
næringsstoffer, der forekommer i 
fødevaren:

Rapporten udarbejdes på grundlag af en 
udtalelse fra 
Fødevaresikkerhedsautoriteten og efter 
høring af interessegrupper, navnlig 
fødevarevirksomheder og forbrugere, og 
baseres på videnskabelige oplysninger om 
kosten og dennes betydning for sundheden 
og skal navnlig omfatte følgende aspekter:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer a) Indholdet af bestemte næringsstoffer og 
andre stoffer i fødevaren;

b) sukkerarter b) Fødevarens (eller fødevarekategoriens) 
rolle og betydning som led i den samlede 
kost;

c) salt/natrium. c) Fødevarens sammensætning som helhed 
og indholdet af de næringsstoffer, hvis 
positive virkning for sundheden er 
videnskabeligt anerkendt.

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.

Konstateres det med betænkningen, at 
nødvendigheden og gennemførligheden af 
ernæringsprofiler som forudsætning for 
ernærings- og sundhedsanprisninger er til 
stede, forelægger Kommissionen et forslag 
om ændring af denne forordning, der på 
passende vis tager hensyn til rapporten og 
dennes resultater. 

Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i 
artikel 23, stk. 2.
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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 
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.

Or. de
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Begrundelse

I Den Europæiske Union er der hidtil ikke gjort erfaringer med formulering, indførelse og 
virkninger af ernæringsprofiler. Alligevel medfører denne fornyelse omfattende ændringer i 
markedet, virksomhedernes frihed, udbuddet af fødevarer, reklame samt i forbrugernes valg-
og informationsmuligheder. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt dokumenteret, om der faktisk 
kan opnås en forbedring af forbrugernes kostvaner og dermed et fald i antallet af bestemte 
kroniske sygdomme eller endog en hindring af disse.

Derfor er der inden indførelsen af sådanne ernæringsprofiler behov for en omhyggelig 
undersøgelse og evaluering af alle vigtige aspekter. Hertil hører f.eks. en videnskabeligt 
funderet tydeliggørelse af, på hvilke kriterier ernæringsprofiler skal baseres, om der i den 
forbindelse f.eks. skal tages hensyn til sekundære vegetabilske stoffer, om ernæringsprofiler 
overhovedet fremmer en afbalancerede kostvaner, hhv. kan hindre uafbalancerede kostvaner, 
og hvilken betydning enkelte fødevarer eller fødevarekategorier har for den samlede kost, 
samt om ernæringsprofiler overhoveder kan reducere risikoen for bestemte kroniske 
sygdomme eller helt forebygge dem.

Desuden skal betydningen af fødevarer, hhv. bestemte fødevarekategorier med ernærings- og 
sundhedsanprisninger samt de deraf følgende konsekvenser for forbrugernes kostvaner 
evalueres.

Ændringsforslag af Avril Doyle 

Ændringsforslag 114
Artikel 4

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Begrænsninger for anvendelse af 
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.

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, definerer 
Kommissionen efter proceduren i traktatens 
artikel 251 hvilke nærings- og andre stoffer 
der er særligt relevante for en varieret kost 
og opstiller referenceværdier for indtagelse 
for disse.

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 2. Referenceværdierne for indtagelse skal 
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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.

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 referenceværdierne for 
indtagelse 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

3. For drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol. må der ikke anvendes 
sundhedsanprisninger.

a) sundhedsanprisninger

b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
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.

4. Det i stk.3 omtalte forbud vedrører ikke 
kosttilskud der falder ind under Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/46/EF af 10. juni 20021 ,dersom 
produktets indhold af alkohol kun tjener 
bevarelses- eller udtrækningsformål og 
mærkningen tydeligt udsiger, at produktet 
skal "indtages i små, tydeligt angivne 
mængder".
1 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

Or. en
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Begrundelse

Ernæringsanprisninger skal hvile på fast, videnskabelig grund. Det kan vise sig at være en 
umulig opgave at opstille objektive og videnskabeligt funderede ernæringsprofiler, da en 
fødevares indvirkning på helbredet ikke bestemmes af dens ernæringsmæssige 
sammensætning, men af hvordan den bruges. Folk indtager måltider, som er kombinationer af 
individuelle fødevarer, ikke isolerede fødevarer. Set på denne baggrund er det sandsynligt at 
en hvilken som helst politik, der bygger på sådanne profiler, bliver usammenhængende og 
fører til vilkårlige afgørelser. Hertil kommer, at ernæringsprofiler ikke tjener noget formål set 
fra sundhedsuddannelsernes synspunkt.

I stedet for at forholde forbrugerne oplysninger om den relative værdi af særlige fødevarer i 
deres kost ved at operere med ernæringsprofiler, bør man uddanne forbrugerne i fødevarers 
ernæringsmæssige karakteristika, deres egne ernæringsbehov og den relative rolle en bestemt 
fødevare spiller i den daglige kost. Det foreslås derfor at fællesskabet i stedet for at opstille 
ernæringsprofiler udarbejder en ramme der identificerer de relevante næringsstoffer og 
referenceværdierne for indtagelsen af disse næringsstoffer. I artikel 7 optræder en forpligtelse 
for fødevareproducenterne til på etiketten at oplyse, hvilken rolle deres fødevare spiller i 
relation til disse næringsstoffer og referenceværdier.

Oplysninger om ernæringen bør være tilgængelig på alkoholiske drikke, det bør 
sundhedsanprisninger imidlertid ikke, da de er i modstrid med politikken i de fleste 
medlemsstater.

Tonika og andre kosttilskud bør ikke omfattes af dette forbud.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 115
Artikel 4, overskrift

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Begrænsninger for anvendelse af 
anprisninger

Or. de

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 116
Artikel 4, overskrift

Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Særlige betingelser ved anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Or. en

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar Roth-
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Behrendt, Dorette Corbey

Ændringsforslag 117
Artikel 4, overskrift

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Betingelser for anvendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger

Or. en

Begrundelse

Ernæringsprofiler er et betydningsfuldt, positivt kriterium for en mulig brug af ernærings-
eller sundhedsanprisninger, og man bør derfor, i stedet for begrænsninger, lede efter positive 
aspekter, in casu betingelser for brug.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 118
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Senest 24 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter høring af Autoriteten
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:

Disse ernæringsprofiler fastsættes for 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
navnlig under hensyn til følgende:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer - mængderne af bestemte næringsstoffer og 
andre stoffer i fødevaren;

b) sukkerarter - fødevarens (eller fødevarekategoriens) 
rolle og betydning for kosten;

c) salt/natrium. - fødevarens samlede ernæringsmæssige 
sammensætning og indholdet af 
næringsstoffer, hvis gavnlige virkning for 
sundheden er videnskabeligt anerkendt.

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 

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 
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sygdomme. Ved fastsættelsen af 
ernæringsprofilerne skal Kommissionen 
indhente udtalelser fra autoriteten og 
foranstalte høringer af interesserede parter, 
herunder fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

sygdomme. 

Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i artikel 
23, stk. 2.

Dispensationer fra forpligtelsen til at 
overholde ernæringsprofilerne for at kunne 
være omfattet af sundhedsanprisninger og 
opdateringer for at tage hensyn til relevant 
videnskabelig og teknisk udvikling vedtages 
efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Opstilling af ernæringsprofiler for både ernærings- og sundhedsanprisninger overholder ikke 
proportionalitetsprincippet. Der er stor forskel på, om en anprisning siger, at en fødevare har 
særlige ernæringsmæssige egenskaber, eller om en anprisning siger, at der er en 
sammenhæng mellem en fødevare og sundhed.

Endvidere bør det være klart, at fastsættelse af ernæringsprofiler er en videnskabelig 
procedure og derfor udelukkende bør foretages af EFSA. Disse ernæringsprofiler skal 
anerkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 119
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Senest 24 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, rapporterer 
autoriteten, efter anmodning fra 
Kommissionen og efter samråd med de 
interesserede parter, om den detaljerede 
gennemførelse af de i artikel 5, stk. 1 og 
artikel 10, stk .2 anførte betingelser, og i 
særdeleshed hvilke særlige 
ernæringsprofiler fødevarer 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
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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.

Udtalelsen bør tage højde for den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed samt 
især :  

- næringsstoffers og andre stoffers rolle i 
henseende til en ernæringsmæssig eller 
fysiologisk indvirkning på kroniske 
sygdomme.

- det hensigtsmæssige i ernæringsprofiler 
for samtlige forbrugere, uanset deres 
ernæringsmæssige status.
Efter at have modtaget autoritetens 
udtalelse opretter Kommissionen, hvis det 
er gørligt, og i overensstemmelse med den i 
artikel 23, stk.2 fastsatte fremgangsmåde, et 
system af ernæringsprofiler for fødevarer, 
der er genstand for ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, idet den især tager 
hensyn til:
- mængderne af visse nærings- og andre 
stoffer i fødevaren,
- fødevarens (eller fødevarekategoriens) 
rolle i og betydning for kostplanen, under 
hensyntagen til forskellene i kostvaner og 
tradition i medlemsstaterne,
- fødevarens generelle ernæringsmæssige 
sammensætning og tilstedeværelsen af 
næringsstoffer der er videnskabeligt 
anerkendt som havende en virkning på 
sundheden.
Ved fastsættelsen af enhver form for 
ernæringsprofiler skal Kommissionen 
indhente udtalelser fra autoriteten og 
foranstalte høringer af interesserede parter, 
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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.

Dispensationer fra forpligtelsen til at 
overholde enhver ernæringsprofil for at 
kunne være genstand for ernærings- eller 
sundhedsanprisninger og opdateringer for 
at tage hensyn til relevant videnskabelig og 
teknisk udvikling vedtages efter proceduren 
i artikel 23, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Før Kommissionen tilslutter sig indførelsen af ernæringsprofiler, bør den først vurdere 
gennemførligheden af et sådant system for at sikre at det er egnet til at appliceres objektivt og 
videnskabeligt  på samtlige fødevarer, og at det virkelig vil hjælpe forbrugerne til at træffe 
bedre kostvalg, idet der skal tages højde for forskellene i kostvaner og traditioner mellem 
medlemsstaterne samt for folks forskellige fordringer. Denne vurdering bør udføres af EFSA.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 120
Artikel 4, stk. 1wthde knytte an til internationalt arbejde og vedtages ved fælles beslutning.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 122
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Senest 36 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter at have hørt Europa-
Parlamentet og 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:

Ernæringsprofilerne for fødevarer eller visse 
fødevarekategorier fastsættes under særlig 
hensyntagen til:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer - mængderne af visse nærings- og andre 
stoffer i fødevarer,

b) sukkerarter - fødevarens (eller fødevarekategoriernes) 
bidrag til og betydning for kosten, med 
behørig hensyntagen til kostvaner og 
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forbrugsmønstre i de forskellige 
medlemsstater,

c) salt/natrium. - fødevarens eller fødevarekategoriernes 
generelle ernæringsmæssige
sammensætning og tilstedeværelsen af 
næringsstoffer som der er ført 
videnskabeligt bevis for har en gavnlig 
indflydelse på sundheden.

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.

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed. 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.

Særlige dispensationer fra forpligtelsen til 
at opfylde ernæringsprofilerne for at kunne 
være genstand for sundhedsanprisninger 
og opdateringer for at tage hensyn til 
relevant videnskabelig og teknisk udvikling 
vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Eksempler fra forskellige lande viser, at fastsættelsen af ernæringsprofiler er en meget 
indviklet sag, som kræver omfattende videnskabelige høringer og brede drøftelser i flere år 
for at kunne blive til noget. Når man herudover tager i betragtning, at det ikke var Den 
Europæiske Fødevareautoritet der startede arbejdet med ernæringsprofiler, er en periode på 
36 måneder til at fastlægge dem meget passende. De vidt forskellige erfaringer, og især den 
overvældende interesse for det foreliggende forslag, viser desuden, at spørgsmålet om 
ernæringsprofiler er et i høj grad politisk spørgsmål. Eftersom disse profiler står for et nyt 
område i fødevarelovgivningen, skal der desuden skabes sikkerhed for, at Europa-
Parlamentet inddrages i passende omfang i proceduren. 

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 123
Artikel 4, stk. 1

1. Senest 18 måneder efter, at denne 1. Senest 36 måneder efter, at denne 
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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.

forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen, efter at have hørt 
autoriteten og efterproceduren 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:

Ernæringsprofilerne for fødevarer eller visse 
kategorier af fødevarer fastsættes under 
særlig hensyntagen til:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer - mængderne af visse nærings- og andre 
stoffer i fødevarerne, såsom fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkerarter og 
salt/sodium,

b) sukkerarter - fødevarens (eller fødevarekategoriernes) 
bidarg til og betydning for kosten, med 
behørig hensyntagen til særlige 
risikogrupper som bl.a. børn og til 
kostvaner og forbrugsmønstre i de 
forskellige medlemsstater,

c) salt/natrium. - fødevarens eller fødevarekategoriernes 
generelle ernæringsmæssige 
sammensætning og tilstedeværelsen af 
næringsstoffer som Vurderingen af 
ernæringsprofiler for fødevarekategorier 
foretaget af Kommissionen under 
inddragelse af EFSA, medlemsstaterne og 
interessenterne er hjørnestenen i denne 
forordning. Omfattelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger kræver, at dette 
princip overholdes. Det er imidlertid vigtigt 
at fastsætte en  gennemførlig tidsplan - 18 
måneder forekommer at være urealistisk - og 
at præcisere, at ernæringsprofilen skal 
fastsættes efter fødevarekategorier.

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, 

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost, om 
kostmæssige behov hos visse målgrupper i 
befolkningen, og ernæring samt deres 
sammenhæng med sundhed  Ved 
fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal 
Kommissionen indhente udtalelser fra 
autoriteten og foranstalte høringer af 
interesserede parter, herunder 
fødevarevirksomhedsledere og 
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herunder fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

forbrugergrupper.

Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i artikel 
23, stk. 2.

Særlige dispensationer fra forpligtelsen til 
at opfylde ernæringsprofilerne for at kunne 
være genstand for sundhedsanprisninger 
og opdateringer for at tage hensyn til 
relevant videnskabelig og teknisk udvikling 
vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige vurderinger må være grundlaget for fastsættelse af ernæringsprofiler. 
Evalueringen af ernæringsprofiler for fødevarekategorier foretaget af Kommissionen under 
inddragelse af EFSA, medlemsstaterne og interessenterne er hjørnestenen i denne forordning. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 124
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, 
stk. 2, og med inddragelse af eksperter fra 
autoriteten, 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:

Ernæringsprofilerne fastsættes for hver 
fødevare eller fødevarekategori, under 
særlig hensyntagen til:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer - mængderne af visse nærings- og andre 
stoffer i fødevaren, såsom fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkerarter og 
salt/sodium,

b) sukkerarter - fødevarens og fødevarekategoriens rolle i 
og betydning for kosten,

c) salt/natrium. - fødevarens generelle ernæringsmæssige 
sammensætning og tilstedeværelsen af 
næringsstoffer som det er videnskabeligt 
bevist har en gavnlig indflydelse på 
sundheden, foradsat at de er naturligt til 
stede i fødevaren.
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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.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige vurderinger må være grundlaget for fastsættelse af ernæringsprofiler. 
Evalueringen af ernæringsprofiler for fødevarekategorier foretaget af Kommissionen under 
inddragelse af EFSA, medlemsstaterne og interessenterne er hjørnestenen i denne forordning.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 125
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, 
stk. 2, særlige regler for de forskellige 
næringsindhold og kombinationen af dem, 
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:

Ovennævnte regler fastsættes navnlig med 
henvisning til den mængde af følgende 
næringsstoffer, der forekommer i fødevaren:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer a) lipoider (fedt, mættede fedtsyrer, 
transfedtsyrer, osv.)

b) sukkerarter b) kulhydrater
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c) salt/natrium. c) salt/natrium.

ca) steroler, som f.eks. kolesterol o.a.
cb) sporstoffer.

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.

Reglerne om næringsindhold 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 reglerne om 
næringsindhold 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.

Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i artikel 
23, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen særlige ernæringsprofiler i dag. Det er fordi et næringsstof kan være 
gavnligt i en kost eller kan forårsage skadelige virkninger på sundheden, og dette kan skyldes 
den mængde stoffet udgør i fødevaren, mængden af indtaget fødevare, men også personen der 
indtager den (børn, unge, voksne, gravide kvinder, ældre). For eksempel er kolesterol et 
nødvendigt næringsstof, fordi det er vigtgt for opbygningen af cellemembraner. Men i store 
mængder og særlig hos personer i en fremskreden alder (ældre) kan det fremkalde 
ateromatose. Noget lignende gælder for kulhydrater, sporstoffer, sodium og kalium. Derfor 
tilstræber vi at opstille særlige regler i overensstemmelse med videnskabelige data, så 
fødevareforarbejdning kan blive vurderet inden for det normale område, når det gælder 
ernæringsindhold.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 126
Artikel 4, stk. 1

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 

1. Senest 30 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, 
stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
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skal overholde for at kunne være omfattet af 
ernærings- eller sundhedsanprisninger.

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:

Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med 
henvisning til den mængde af følgende 
næringsstoffer, der forekommer i fødevaren:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer

b) sukkerarter b) sukkerarter
c) salt/natrium. 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.

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost, bestemte  
befolkningsgruppers ernæringsmæssige 
behov 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 og fagfolk fra 
sundhedssektoren.

Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i artikel 
23, stk. 2.

Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i artikel 
23, stk. 2. I forbindelse med vedtagelsen af 
disse dispensationer og opdateringer 
overtager Kommissionen 
Fødevareautoritetens udtalelse.

Or. fr

Begrundelse

30 måneder er en mere realistisk frist til, at Kommissionen med EFSA og alle berørte parter 
opretter specifikke ernæringsprofiler, som bestemte fødevaregrupper skal opfylde for at kunne 
påføres ernærings- eller sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 127
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 og afsnit 2, indledning
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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.

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, 
stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
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:

Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med 
henvisning til den mængde af følgende 
næringsstoffer, der forekommer i de 
pågældende fødevarekategorier:

Or. en

Begrundelse

Ernæringsprofiler finder principielt ikke anvendelse på kosttilskud. Imidlertid danner 
fedtindholdet af visse former for kosttilskud grundlag for helt åbenbare sundhedsanprisninger 
(f.x. torskelevertran). Formålet med ovennævnte ændringsforslag er at friholde kosttilskud, 
der leverer mættede fedtsyrer.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 128
Artikel 4, 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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 129
Artikel 4, 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.

2. Uanset stk. 1 tillades ernærings- og 
sundhedsanprisninger, foradsat at 
oplysningen om det særlige næringsstof der 
overskrider ernæringsprofilen er anført ved 
siden af ernærings- eller 
sundhedsanprisningen.

Or. en
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Begrundelse

Hvis en fremragende egenskab ved en fødevare gør det naturligt at gøre produktet til 
genstand for en anprisning, må det være tilladt at nævne dette forhold, også selv om en del af 
en mulig ernæringsprofil dermed overskrides. I så fald er kravet om information om fødevarer 
og deres næringsværdi også opfyldt, dersom det næringsstof, der overskrider 
ernæringsprofilen, er tydeligt anført side om side med ernærings- eller 
sundhedsanprisningen.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 130
Artikel 4, stk. 3

3. For drikkevarer med et alkoholindhold 
på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes

udgår

a) sundhedsanprisninger
b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
alkoholindholdet eller energiindholdet.

Or. en

Begrundelse

Anprisninger bør tillades, foradsat at de er videnskabeligt funderet og lever op til forslagets 
generelle kostprincipper.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 131
Artikel 4, stk. 3

3. For drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol. må der ikke anvendes

3. For drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol. må der ikke anvendes 
sundhedsanprisninger, med undtagelse af 
videnskabeligt dokumenterede betegnelser.

a) sundhedsanprisninger b) Alkoholholdige drikkevarer må ikke 
bære udsagn om fjernelse, lindring, 
profylakse eller forebyggelse af sygdomme 
eller give indtryk af sådanne egenskaber.

b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
alkoholindholdet eller energiindholdet.

Or. de



AM\555844DA.doc PE 353.660v01-00

DA

Begrundelse

Udsagn om sygdomme er ikke tilladt i henhold til direktiv 2000/13/EF. Forbuddet bevares. 
Sundhedsanprisninger er yderligere udelukket via den frivillige selvkontrol. Forbuddet mod 
anvendelse af ægte sundhedsanprisninger cementeres med ændringsforslaget.

De positive aspekter ved mådeholden indtagelse af alkohol er imidlertid videnskabeligt bevist. 
Grænsen går ved alkoholmisbrug.

Betegnelser som digestif eller mavebitter er traditionelle betegnelser og må ikke berøres af 
forbuddet i artikel 4, stk. 3. De står for en ansvarsfuld omgang med alkohol og er en integral 
del af en traditionel kultur. De repræsenterer ingen opfordring til et umådeholdent 
alkoholforbrug.  

Ændringsforslag af Renate Sommer og Christa Klaß

Ændringsforslag 132
Artikel 4, stk. 3, litra a

a) sundhedsanprisninger a) sundhedsanprisninger; med undtagelse af 
videnskabeligt dokumenterbare 
anprisninger.

Or. de

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer må ikke kunne mærkes med sundhedsanprisninger. Det bør 
imidlertid være tilladt at foretage videnskabeligt dokumenterbare sundhedsanprisninger i 
forbindelse med alkoholholdige drikkevarer, f.eks. diabetikervin.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan og John Bowis

Ændringsforslag 133
Artikel 4, stk. 3, litra a

a) sundhedsanprisninger a) sundhedsanprisninger, undtagen hvor 
disse understøtter nationale myndigheders 
eller fællesskabets budskaber om farerne 
ved alkoholmisbrug,

Or. en

Begrundelse

Definitionen på en sundhedsanprisning kunne gælde for ethvert budskab om alkohol og 
helbred, og således potentielt bringe helbredsadvarsler i fare. Deraf behovet for at klargøre 
situationen.



AM\555844DA.doc PE 353.660v01-00

DA

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Ændringsforslag 134
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
alkoholindholdet eller energiindholdet.

udgår

Or. es

Begrundelse

Ernæringsanprisninger i forbindelse med alkoholholdige drikkevarer bør være tilladte, hvis 
de er i overensstemmelse med definitionen i bilaget og opfylder de obligatoriske krav til 
sådanne anprisninger.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan og John Bowis

Ændringsforslag 135
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
alkoholindholdet eller energiindholdet.

b) ernæringsanprisninger, medmindre de er 
ledsaget af en fuldstændig liste over 
ingredienser eller relevant information om 
allergener .

Or. en

Begrundelse

For visse forbrugere er det ikke blot nyttigt, men endog nødvendigt med 
ernæringsinformation om alkoholholdige drikkevarer, f.eks. glutenfri øl. Alkoholiske drikke 
bør have lov til at være genstand for ernæringsanprisninger, for så vidt de opfylder den 
definition der er fastsat i bilaget, overholder kravet om obligatorisk ernæringsmærkning og 
anfører ingredienserne på etiketten.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika 
Tamara Liotard

Ændringsforslag 136
Artikel 4, stk. 3, afsnit 1 a  (nyt)

Dette forbud vedrører ikke kosttilskud der 
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falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/24/EF af 10. juni 
20021 , hvis produktets indhold af alkohol 
alene tjener bevarings- og/eller 
udtrækningsformål, og det af mærkningen 
eksplicit fremgår, at produktet skal 
"indtages i små, tydeligt angivne 
mængder".
1 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Ændringsforslag af Renate Sommer og Martin Callanan

Ændringsforslag 137
Artikel 4, stk. 4

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 138
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne kan tillade særlige 
undtagelser fra begrænsningerne i denne 
artikel, foradsat at de respektive produkter 
har fodfæste på markedet på det tidspunkt 
denne forordning træder i kraft og i øvrigt
lever op til dens øvrige betingelser.

Or. en

Begrundelse

Særlige ernærings- og sundhedanprisninger af fødevarer eller specielle kategorier af 
fødevarer, som efter stk. 1 og stk. 3 ikke længere vil være tilladte, har været kendt på de
nationale markeder i flere år og årtier, og har på den måde erhvervet "kulturel værdi". I 
sådanne tilfælde er det derfor på sin plads at lade det være op til medlemsstaterne at bevilge 



AM\555844DA.doc PE 353.660v01-00

DA

undtagelse, foradsat at de respektive anprisninger er sandfærdige og ikke vildledende.

Ændringsforslag af Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Ændringsforslag 139
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Ernærings- og sundhedsanprisninger 
skal ikke længere være tilladt for fødevarer 
til spædbørn og små børn, medmindre det 
direkte hjemles i Rådets direktiv 
89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om levnedsmidler bestemt til særlig 
ernæring1 og i dets 
gennemførelsesdirektiver.
1 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag er på linie med kodeksens retningslinier for brug af ernærings- og 
sundhedsanprisninger, som blev vedtaget i 2004. For at sikre sundhed og udvikling er der 
brug for ganske særlig opmærksomhed omkring fødevarer til spædbørn og mindre børn. 
Fødevarer til spædbørn og børn under tre år er derfor underlagt særlig regulering. Det er 
vigtigt at offentlige sundhedsanvisninger til denne sårbare gruppe ikke "forsvinder" som følge 
af overstrømmende og tung avertering på produkterne, som kan medføre risiko for at vildlede 
forældre.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 140
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Uanset stk. 1 er ernæringsanprisninger, 
der informerer om, at et bestemt 
næringsstof eller et andet stof, i givet fald i 
en bestemt mængde, findes i fødevaren 
("med…"), tilladt.

Or. de
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Begrundelse

Ernæringsanprisninger, der korrekt og ikke "værdiladet" deklarerer den blotte tilstedeværelse 
af et stof i et produkt, betragtes som forbrugerinformation, og tjener dermed til oplysning af 
forbrugerne.

Ernæringsprofiler må ikke føre til, at forbrugerne forholdes korrekte, videnskabeligt 
dokumenterede, ikke-vildledende og forståelige oplysninger.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 141
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Kvalitetsbetegnelse

På grundlag af ernæringsprofilerne og 
efter høring af EFSA udarbejder 
Kommissionen en kvalitetsbetegnelse, hvori 
indholdet af sukkerarter, natrium/salt, 
mættet fedt, transfedtsyrer og andre 
næringsstoffer (vitaminer, mineraler og 
fibre) angives. Kvalitetsbetegnelsen 
gengives med et enkelt og letforståeligt 
symbol, som kan skelne mellem flere 
kvalitetsniveauer. Fødevareproducenter 
kan anvende dette symbol for at angive 
kvaliteten af deres produkt. På motiveret 
begæring prøver Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, om 
kvalitetsbetegnelsen på et fødevareprodukt 
er korrekt.

Or. nl
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Begrundelse

Fødevareindustrien hævder, at der ikke findes "gode" og "dårlige" fødevarer - det drejer sig 
om sunde kostvaner. Alligevel er det sikkert muligt at se en kvalitetsforskel mellem de 
forskellige fødevareprodukter: der findes bedre og dårligere fødevareprodukter. Der er 
blandt forbrugerne et klart behov for objektive og lettilgængelige oplysninger om kvaliteten af 
de fødevarer, de køber. Der findes forskellige symboler, men der er behov for et klart 
genkendeligt symbol. I dette øjemed må der udarbejdes et europæisk symbol, som muliggør en 
rangorden (f.eks. et system med stjerner eller felter, hvor man hakker af). Med et symbol eller 
en kvalitetsindikator får man hurtigt et indtryk af, om (f.eks.) den emballerede vegetariske 
burger - ernæringsmæssigt set - er et godt køb eller ej. Denne kvalitetsindikator kan være et 
vigtigt redskab i kampen mod degenerative sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og kræft.

I denne fase af den videnskabelige udvikling er det ikke hensigtsmæssigt at gøre brug af 
symbolet obligatorisk. Producenter af fødevareprodukter af høj kvalitet vil dog gerne frivilligt 
anbringe det på deres produkter. Ulovlig brug (for høj kvalitetsbetegnelse) vil skade 
producentens troværdighed i lang tid og derfor forhåbentlig ikke forekomme særlig ofte. 
Samtidig opstår der blandt fødevareproducenterne et ønske om at blive ratet så højt som 
muligt, således at de vil bestræbe sig på at forbedre kvaliteten af deres produkter. Innovation 
er til gavn for både den europæiske industri og for folkesundheden.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 142
Artikel 5, stk. 1, litra a

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 det stof, anprisningen 
vedrører, har den anpriste gavnlig 
ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, 
som er dokumenteret ved anerkendte 
videnskabelige data.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "almindeligt anerkendte data" er ikke blevet defineret. Ændringsforslaget 
tilstræber at tydeliggøre dette punkt.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 143
Artikel 5, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) selv om det pågældende 
fødevareprodukts generelle profil omfatter 
tilstedeværelsen af det stof som 
anprisningen gælder, er den af en sådan 
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art at den er gavnlig for forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Selv om betingelserne for at bruge en mængde ernæringsanprisninger som f.x. "fedtfattig" 
bliver fastlagt i denne forordning, bør ernæringsanprisninger kun tillades dersom fødevarens 
generelle indhold er ernæringsrigt.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 144
Artikel 5, stk. 2

2. Anvendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger tillades kun, hvis det 
kan forventes, at gennemsnitsforbrugeren 
kan forstå de gavnlige virkninger, således 
som de udtrykkes i anprisningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Anprisninger, som ikke er vedkommende for forbrugeren, er vildledende og er derfor omfattet 
af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame. Endvidere vil anprisninger enten blive 
medtaget på en liste eller blive godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA), som vil træffe afgørelse om anvendelsen af anprisningen. En specifik bestemmelse 
om forbud mod sådanne anprisninger er derfor ikke nødvendig i denne sammenhæng.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 145
Artikel 5, stk. 3

3. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
vedrøre fødevarer klar til brug ifølge 
producentens anvisninger.

3. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
vedrøre fødevarer således som præsenteret 
med henblik på salg og ikke enkelte 
ingredienser, der tilsættes ved tilberedelsen 
af fødevaren inden konsum.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning omhandler ikke på passende måde anprisninger, som relaterer til en 
ingrediens, der anvendes ved tilberedelsen af en fødevare, frem for en fødevare selv. Et 
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eksempel ville være anprisninger af et morgenmadsprodukts kalciummæssige fordele, der har 
tilknytning til den mælk, som forbrugen tilsætter til morgenmadsproduktet, snarere end til 
morgenmadsproduktet selv. Sådanne anprisninger bør ikke være tilladt, da forbrugeren ikke 
har nogen grund til at købe produktet på grund af denne fordel.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 146
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 produktkategorien taler for dette, 
på traditionelle data.

Or. fr

Begrundelse

Der findes bestemte kategorier af fødevarer, som har en nyttig virkning  i almindelige 
anvendelser. Med hensyn til demonstration af anprisningen er der for landbrugsprodukter 
ikke vedtaget noget system, der udelukkende er baseret på videnskabelige data, som det f.eks. 
er tilfældet for plantebaserede produkter. Viden indhentet gennem erfaring og tradition skal 
også tages i betragtning. Dette er for nylig erkendt i forbindelse med traditionelle 
plantelægemidler (direktiv 2004/24/EF), for hvilke der er planer om at indføre en særlig 
forenklet registreringsprocedure, der ikke kræver bevisførelse for lægemidlernes kliniske 
effektivitet, som er troværdig, fordi man gennem lang tid har anvendt lægemidlerne og gjort 
sig erfaringer hermed.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 147
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 anerkendte videnskabelige data 
eller, hvis produktkategorien taler for dette, 
på traditionelle data.

Or. fr

Begrundelse

Der findes produkter, for hvilke det er rimeligt at tage hensyn til traditioner.
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Ændringsforslag af John Bowis og Martin Callanan

Ændringsforslag 148
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  
anerkendt videnskabelig viden.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "almindeligt anerkendte data" er ikke defineret, og derfor er det uvist, hvordan 
dette udtryk vil blive fortolket. Dokumentationsprocessen må tage hensyn til bevisernes vægt 
og de afvejede sandsynligheder for at forbindelsen mellem en fødevare eller en 
fødevarekomponent og helbredsmæssigt udbytte er reel. EU-forslagene tager ikke for tiden fat 
på spørgsmålene om konsensusvidenskab og nyere videnskab. Der er behov for at der gøres 
noget for at anprise helbredsmæssigt udbytte på et tidligere stadium i opdagelsesprocessen, 
ellers vil denne stivne eller sinke forskningsinitiativer. Man kunne udvikle et passende 
anprisningssprog, omfattende brugen af modalverber (f.x. "må", "kan", vil") og brugen af 
WHO/WCRF-terminologi: "overbevisende", "sandsynlige", "mulige", "utilstrækkelige" 
mængder af beviser. For at tage højde herfor foreslår vi udtrykket "anerkendt videnskabelig 
viden".

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jules Maaten

Ændringsforslag 149
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 
dokumenteret videnskabelig viden.

Or. de

Begrundelse

Det giver sig selv, at anprisningerne under alle omstændigheder foretages på grundlag af 
"anerkendt videnskabelig viden". Generelt anerkendte data og viden findes normalt ikke inden 
for videnskaben. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 150
Artikel 6, stk. 1

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

være baseret på og dokumenteret ved 
almindeligt anerkendt videnskabelige viden, 
og dokumentationsniveauet skal stå i 
forhold til det anpriste udbytte..

Or. en

Begrundelse

Den videnskabelige dokumentation der kræves for anprisningen bør stå i forhold til det 
udbytte der hævdes i anprisningen. Når EFSA godkender individuelle anprisninger, skal den 
medreflektere den videnskabelige viden om visse stoffers/produkters indvirkning på det 
menneskelige legeme. EFSA bør desuden udarbejde retningslinjer for den dokumentation der 
kræves i godkendelsesprocessen.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 151
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Graden af videnskabelig begrundelse 
skal være proportionel med arten af 
produktets anprisning.

Or. fr

Begrundelse

I øvrigt er det vigtigt at tage hensyn til proportionalitetsprincippet i forbindelse med graden 
af begrundelse for de anprisninger, der skal udfærdiges. Uden dette proportionalitetsprincip 
vil prisen for denne begrundelse hurtigt være afskrækkende og uden for rækkevidde for langt 
de fleste SMV'er.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 152
Artikel 6, stk. 1 b  (nyt)

1b. Fødevareautoriteten udarbejder senest 
seks måneder inden denne forordnings 
ikrafttrædelse retningslinjer for arten af 
den begrundelse, som operatørerne skal 
fremlægge, samt henvisningerne til 
evaluering af denne begrundelse.

Or. fr
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 153
Artikel 6, stk. 1 b  (nyt)

1b. Autoriteten udarbejder retningslinjer 
for hvilken slags videnskabelig
dokumentation en erhvervsdrivende skal 
fremlægge for at retfærdiggøre brugen af 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, 
idet den krævede dokumentationsmængde 
skal stå i forhold til den aktuelle 
anprisning.

Or. en

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 154
Artikel 6, stk. 2

2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør 
begrunde anvendelsen af anprisningen.

2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør 
bevise anvendelsen af anprisningen.

Or. el

Begrundelse

En simpel begrundelse er ikke tilstrækkelig; der kræves videnskabeligt bevis.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 155
Artikel 6, stk. 2

2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør 
begrunde anvendelsen af anprisningen.

2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør 
begrunde anvendelsen af anprisningen. Til 
det formål holder han hele tiden til sin 
rådighed de videnskabelige undersøgelser, 
som han har benyttet til at begrunde denne 
anprisning.

Or. fr
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Begrundelse

De videnskabelige oplysninger indgår som det vigtigste aspekt i tilladelsen til at anvende 
anprisninger. Det forekommer derfor nødvendigt, at lederen af fødevarevirksomheden, som 
anvender en anprisning om et givet madprodukt, sørger for at have de videnskabelige 
undersøgelser, som begrundede anvendelsen af anprisningen, ved hånden til brug for 
myndighederne.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 156
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.

3. Fødevareautoriteten og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder kræver, så snart 
de skønner det nyttigt, at en 
fødevarevirksomhedsleder eller en person, 
der markedsfører et produkt, fremlægger det 
videnskabelige arbejde og de data, der 
godtgør, at denne forordning er overholdt.
Fødevarevirksomheden sender dem 
øjeblikkelig til Fødevareautoriteten og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder..

Or. fr

Begrundelse

De videnskabelige data er hovedaspektet i forbindelse med godkendelse af anprisninger. 
Derfor skønnes det nødvendigt, at fødevarevirksomheden, der anvender en anprisning for en 
fødevare, sørger for, at myndighederne har adgang til  de videnskabelige undersøgelser, som 
har berettiget anvendelsen af anprisningen.

Muligheden for at kræve disse videnskabelige arbejder forelagt bør ikke kun tilbydes 
medlemsstaterne, men også Fødevareautoriteten, på grund af den rolle den spiller i 
proceduren til evaluering af anmodninger om anvendelse og/eller godkendelse af 
anprisninger.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 157
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 

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

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 158
Artikel 7

1. Brugen af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger må ikke bidrage til 
at skjule et fødevareprodukts generelle 
ernæringsmæssige status. For at opnå dette 
skal forbrugeren forsynes med information 
er gør ham i stand til at forstå relevansen i 
hans/hendes daglige kost af den fødevare 
der er genstand for ernærings- eller 
sundhedsanprisning.
En sådan information består af:

Hvis der anvendes en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved 
reklamer for generiske produkter, angives
næringsdeklaration i henhold til direktiv 
90/496/EØF.

a) hvis der anvendes en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, undtagen ved reklamer 
for generiske produkter, næringsdeklaration 
angivet i henhold til direktiv 90/496/EØF,

For sundhedsanprisninger skal de 
oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 
2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 
90/496/EØF.

b) for sundhedsanprisninger, gruppe 2-
oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 
90/496/EØF.

Desuden skal mængden af stoffer, som 
ernærings- eller sundhedsanprisningen 
vedrører, og som ikke fremgår af 
næringsdeklarationen, angives i nærheden 
af næringsdeklarationen.

2. Desuden skal følgende oplysninger gives 
i nærheden af næringsdeklarationen:
(a) mængden af stoffer, som ernærings- eller 
sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke 
fremgår af næringsdeklarationen, og

b) information om den rolle en fødevare, 
der er genstand for ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, spiller i en varieret 
kost. Denne information skal gives ved at 
angive mængden af et nærings- eller andet 
stof i den anpriste fødevare, set i forhold til 
referenceværdierne for daglig indtagelse af 
sådanne nærings- eller andre stoffer, som 
fastsat efter proceduren i artikel 4.

Or. en
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Begrundelse

Ernærings- og sundhedsanprisninger giver forbrugerne værdifulde oplysninger om 
tilstedeværelsen eller fraværet af enkelte næringsstoffer (eller andre stoffer) i 
fødevareproduktet og/eller hvilke helbredsmæssige fordele der kan opnås ved at konsumere 
den pågældende fødevare.  For at undgå at skjule et fødevareprodukts generelle 
ernæringsmæssige status, er det imidlertid af afgørende betydning at forbrugerne får adækvat 
information om hvorledes de enkelte fødevarer, især dem der er genstand for anprisning, 
passer ind i en varieret kost.

Ændringsforslag af John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Ændringsforslag 159
Artikel 7, stk. 1

Hvis der anvendes en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved 
reklamer for generiske produkter, angives 
næringsdeklaration i henhold til direktiv 
90/496/EØF.

Hvis der anvendes en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved 
reklamer for generiske produkter, angives 
næringsdeklaration i henhold til direktiv 
90/496/EØF eller, såfremt der er tale om 
kosttilskud, i henhold til direktiv 
2002/46/EF om kosttilskud..

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2002/496/EF om næringsdeklaration finder ikke anvendelse på kosttilskud. Med 
hensyn til kosttilskud er der fastsat specifikke mærkningsbestemmelser vedrørende 
næringsindholdet i direktiv 2002/46/EF om kosttilskud. For at sikre konsekvens og tage 
hensyn til kosttilskuds specifikke karakter er det rimeligt med en henvisning til direktiv 
2002/46/EF.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 160
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

Der bør desuden henvises til energiværdien 
og indholdet af næringsstoffer og 
ingredienser pr. pakke eller portion for at 
gøre det nemmere for forbrugerne.

Or. el

Begrundelse

Angivelse af energiværdien og indholdet af næringsstoffer og ingredienser pr. pakke eller 
portion medvirker til at gøre forbrugerinformationen mere forståelig. Selv de mest 
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"velinformerede" forbrugere har ofte vanskeligt ved at forstå angivelserne eller 
anprisningerne. Der bør foretages forbedringer, således at forbrugerne i højere grad forstår 
anprisningerne, hvilket vil bidrage til en effektiv gennemførelse af de foreslåede 
foranstaltninger.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Phillip Whitehead, Linda McAvan

Ændringsforslag 161
Artikel 7, stk. 2

For sundhedsanprisninger skal de 
oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 
2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 
90/496/EØF.

For ernærings- og sundhedsanprisninger 
skal de oplysninger, der skal gives, bestå af 
gruppe 2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i 
direktiv 90/496/EØF.

Or. en

Begrundelse

Fuldstændig næringsdeklaration er ligeledes nødvendig for ernærings- og sundhedsanpris-
ninger for at give forbrugerne optimal information.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 162
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

Der bør skelnes klart mellem det naturlige 
og det tilsatte indhold af stoffer, som disse 
anprisninger vedrører, navnlig når der er 
tale om vitaminer.

Or. en

Begrundelse

På etiketter skelnes der normalt ikke mellem naturligt og tilsat indhold af visse stoffer som 
vitaminer, hvilket imidlertid er et vigtigt kriterium for at kunne foretage et kvalificeret valg.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead og Linda McAvan

Ændringsforslag 163
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

Der bør skelnes klart mellem det naturlige 
og det tilsatte indhold af stoffer, som disse 
anprisninger vedrører.
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Or. en

Ændringsforslag af Jules Maaten, Holger Krahmer

Ændringsforslag 164
Artikel 8

Artikel 8 udgår
Særlige betingelser

1. Det er kun tilladt at anvende 
ernæringsanprisninger, hvis de er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og opfylder betingelserne i bilaget.
2. Ændringer af bilaget vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, og evt. efter 
høring af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.

Or. en

Begrundelse

Formulering af ernæringsanprisninger bør være erhvervenes ansvar. De betingelser 
ernæringsanprisninger skal leve op til bør fastlægges i forbindelse med det forestående 
forslag om ernæringsmærkning.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 165
Artikel 8, stk. 1

1. Det er kun tilladt at anvende 
ernæringsanprisninger, hvis de er i 
overensstemmelse med denne forordning og 
opfylder betingelserne i bilaget.

1. Det er kun tilladt at anvende 
ernæringsanprisninger, hvis de er i 
overensstemmelse med denne forordning og 
opfylder de generelle betingelser som 
beskrevet i artikel 5.

1a. Ernæringsanprisninger der omtaler 
næringsstoffer som er anført i bilaget er 
kun tilladt hvis de opfylder betingelserne i 
bilaget.
1b. I overensstemmelse med direktiv 
2002/46/EF skal mængderne af 
ingredienser i kosttilskud udtrykkes i 
dagligt konsumeret mængde som anbefalet 
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af producenten.

Or. en

Begrundelse

Anprisningerne i bilaget vedrører kun et lille antal af næringsstofferne, skønt der er mere end 
200 næringsstoffer, om hvilke man ved at de har en vigtig ernæringsmæssig eller fysiologisk 
funktion. Bilaget bør ikke være en begrænsning herfor.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 166
Artikel 8, stk. 1

1. Det er kun tilladt at anvende 
ernæringsanprisninger, hvis de er i 
overensstemmelse med denne forordning og 
opfylder betingelserne i bilaget.

1. Med forbehold af stk. 1 a) er det kun 
tilladt at anvende ernæringsanprisninger, 
hvis de er i overensstemmelse med denne 
forordning og opfylder betingelserne i 
bilaget.
1a. Angivelser af en fødevares 
ernæringsmæssige status, herunder logoer, 
kan tillades i medlemsstater, foradsat at de 
opfylder de retningslinjer eller regler som 
de nationale myndigheder har fastsat, og at 
de hjælper forbrugerne med at træffe valg 
hvad angår sund mad.

Or. en

Begrundelse

Et antal medlemsstater indfører mærkningsordninger som støtte til forbrugernes ønske om at 
træffe sunde valg i forbindelse med deres madindkøb. Selv om ernæringsmærkning spiller en 
betydelig rolle i dette, er det klart at forbrugere gerne ser forside- og andre let læselige 
indikatorer som vejledning. Det er derfor vigtigt at undgå en situation hvor de relevante 
logoer eller andre anordninger på etiketten forbydes. Derfor den foreslåede undtagelse med 
henblik på at respektere den slags afgørelser tættere på forbrugeren.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 167
Artikel 8, stk. 2

2. Ændringer af bilaget vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, og evt. efter 
høring af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.

2. Ændringer af bilaget vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, og evt. efter 
høring af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet med 
inddragelse af forbrugerpaneler til at 
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vurdere, hvordan den slags anprisninger 
opfattes og forstås.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at evaluere hvordan disse anprisninger opfattes, og det er nødvendigt at høre 
forbrugergrupper, før man går med til at lave nogen som helst ændringer i bilaget.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 168
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 eller flere andre fødevarekategorier, 
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.

Or. en

Begrundelse

Anprisninger, der sammenligner næringsstoffet og/eller energiindholdet bør være mulige for 
alle slags fødevarer, når blot den gennemsnitlige forbruger forstår sammenligningen. 
Sådanne anprisninger bør være mulige for at tillade illustrerende eksempler, som er let 
forståelige for forbrugeren, f.x. om C-vitaminindholdet i et produkt sammelignet i med en 
frugt eller indholdet af calcium sammenlignet med mælk.

Ændringsforslag af John Bowis, Avril Doyle og Jules Maaten

Ændringsforslag 169
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 

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 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Anprisninger, der sammenligner næringsstoffet og/eller energiindholdet bør ikke blot være 
tilladt for fødevarer af samme kategori, men også for forskellige slags fødevarer for at 
muliggøre illustrerende eksempler, som er let forståelige for forbrugeren, f.eks. "produkt X 
indeholder lige så meget calcium som et glas mælk".

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 170
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 
fødevarer af samme kategori, må kun 
anvendes, hvis de fødevarer, der 
sammenlignes, let kan identificeres af 
gennemsnitsforbrugeren og klart er angivet 
over for den endelige forbruger, jf. dog 
direktiv 84/450/EØF. Forskellen i mængden 
af et næringsstof og/eller energiværdien skal 
anføres, og sammenligningen skal vedrøre 
samme fødevaremængde.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse listen over ernæringsanprisninger til udviklingen inden for 
naturvidenskab og teknik, så listen bedst muligt og med så lille tidsmæssig forsinkelse som 
muligt tilpasses efter ny viden og nye teknikker.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 171
Artikel 9, stk. 1

1. En ernæringsanprisning, der 
sammenligner mængden af et næringsstof 

1. En ernæringsanprisning, der 
sammenligner mængden af et næringsstof 
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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.

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 og, hvor det er 
gennemførligt, samme metode til 
tilberedelse.

Or. en

Begrundelse

Brugsanvisninger til tilberedning af en række fødevarer kan være forskellige. F.eks. var der i 
Det Forenede Kongerige produkter på markedet, hvor det i "light"-versionen tilrådedes 
forbrugerne at fremstille drikken med varmt vand, mens det i standardversionen tilrådedes 
dem at fremstille den med varm mælk. Det er derfor vigtigt at henvise til samme 
tilberedningsmetode, når der foretages en sammenlignende anprisning af en fødevare. 

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 172
Artikel 9, stk. 2 a (nyt)

2a. Produkter registreret i henhold til 
forordning (EØF) nr. 2081/92 kan ikke 
gøres til genstand for nogen form for 
sammenlignende ernæringsanprisning.

Or. it

Begrundelse

Produkter med navne, der er registreret som BOB (beskyttet oprindelsesbetegnelse) eller 
BGB (beskyttet geografisk betegnelse), skal for at kunne benytte sig af disse betegnelser 
opfylde en række betingelser opført i et særligt produktionsregelsæt og således yde en hel 
række garantier for så vidt angår fremstillingsmetoder, anvendte ingredienser og oprindelse. 
Sådanne produkter, som er underkastet streng kontrol fra den kompetente myndigheds side, 
besidder  produktionskarakteristika, der bygger på tradition og kvalitet og  ikke er forenelige 
med formålene med sammenlignende ernæringsanprisninger. I disse tilfælde er en 
sammenligning, snarere end at være ensbetydende med bedre forbrugeroplysning, derfor som 
oftest misvisende. 
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Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 173
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.   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 indberettet efter proceduren i artikel 
14 og
a) Kommissionen ikke har gjort indvending 
inden for fristen i artikel 15, stk. 1, eller
b) der, såfremt Kommissionen har gjort 
indvending, inden for en frist på højst 9 
måneder efter modtagelsen af 
indberetningen hos autoriteten ikke er 
udstedt et forbud efter proceduren i artikel 
16.

Or. de

Begrundelse

Det høje forbrugerberskyttelsesniveau, forordningen tilstræber, kan også gennemføres 
gennem en indberetningsprocedure, der er et mildere indgreb, for via indberetnings- eller 
anmeldelsespligt kan det sikres, at de kompetente myndigheder underrettes om anvendelsen af 
sundhedsanprisninger, således at de i tilfælde af tvivl om sandhedsindholdet eller det 
videnskabelige grundlag for anprisningen, kan undersøge dette nærmere og i givet fald 
forbyde markedsføringen. Udformningen af stk. 1, litra a og b, sikrer pålidelige frister for 
beslutningsprocessen.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 174
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 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 indberettet i henhold til denne 
forordning.

Or. de
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Begrundelse

Det høje forbrugerbeskyttelsesniveau, forordningen tilstræber, kan også gennemføres gennem 
en indberetningsprocedure. En indberetningsprocedure sikrer, at de kompetente myndigheder 
underrettes om anvendelsen af sundhedsanprisninger, således at de i tilfælde af tvivl om 
sandhedsindholdet eller det videnskabelige grundlag for anprisningen, kan undersøge dette 
nærmere og i givet fald forbyde markedsføring. Den foreslåede godkendelsesprocedure vil i 
øvrigt ikke blot medføre unødige bureaukratiske byrder, men navnlig også påføre de små og 
mellemstore fødevareproducenter betragtelige problemer, fordi disse generelt hverken råder 
over erfaring og strukturer til at gennemføre en godkendelsesprocedure på europæisk plan. 
Endelig letter en indberetningsprocedure også fornyelser inden for fødevaresektoren.

Ændringsforslag af Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Ændringsforslag 175
Artikel 10, overskrift og stk. 1

Særlige betingelser Særlige betingelser for 
sundhedsanprisninger

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 kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis de opfylder de 
generelle bestemmelser i kapitel II og de 
særlige bestemmelser i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag af Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger Krahmer

Ændringsforslag 176
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. De der ønsker at lave 
sundhedsanprisninger, der ikke falder 
inden for rammerne af artiklerne 12 eller 
13, skal underrette den ansvarlige 
myndighed, senest når produktet første 
gang sendes på markedet, og de skal gøre 
det ved at fremlægge en model af den 
etikette der er anvendt til produktet 
sammen med udkastet til reklamemateriale.
Hvis overvågningen tilsiger det, kan den 
ansvarlige myndighed i medlemsstaten 
forlange at producenten eller importøren 
fremlægger videnskabelige undersøgelser 
og data der viser at den anvendte 
sundhedsanprisning opfylder kravene i 
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denne forordning. Underretningen og 
papirerne til dokumentation af 
anprisningen vil blive videresendt til 
Kommissionen, som så træffer en 
afgørelse. Når en anprisning afvises, vil 
producenten eller importøren af produktet 
blive anmodet om at ændre anprisningen 
eller helt fjerne den fra etikette og 
reklamemateriale inden for en passende 
tidsramme.

Or. en

Begrundelse

I følge artikel 10, stk. 1, må sundhedsanprisninger kun bruges, hvis de er blevet godkendt 
efter forordningens bestemmelser. Imidlertid går denne godkendelsesprocedure alt for langt, 
eftersom den også omfatter anerkendte og videnskabeligt velbegrundede anprisninger, som 
ikke vildleder forbrugerne. Endvidere er den påtænkte godkendelsesprocedure bureaukratisk, 
upraktisk og, ikke mindst i lyset af Lissabon-strategien, uacceptabel. Private 
erhvervsdrivende og især smv'er bør have ret til fortsat at bruge sundhedsanprisninger, der 
har været fuldt ud anerkendte og videnskabeligt velbegrundede på nationalt plan, selv om de 
ikke figurerer på den i artikel 12 omtalte liste. Det er vigtigt at understrege, at smv'er ikke vil 
have råd til den godkendelsesprocedure der indføres med artikel 13, og derfor har brug for 
juridisk sikkerhed for at vedblive med at bruge disse sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Frédérique Ries 

Ændringsforslag 177
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. Personer, der vil anføre 
sundhedsanprisninger, som ikke henhører 
under artikel 12 og 13, skal senest ved den 
første markedsføring af fødevaren 
underrette medlemsstatens kompetente 
myndighed og desuden fremlægge en 
vareprøve af produktets emballage samt 
planerne for reklamemateriale.
Om nødvendigt kan medlemsstatens 
kompetente myndighed som opfølgning 
anmode producenten eller importøren om 
at fremlægge videnskabelige undersøgelser 
og data, der godtgør, at den anvendte 
sundhedsanprisning lever op til kravene i 
denne forordning. En henvisning til 
reklame vil være tilstrækkelig, hvis de 
pågældende undersøgelser har været 
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offentliggjort i en let tilgængelig 
publikation.

Or. fr

Begrundelse

SMV'er bør have adgang til funktionelle anprisninger, der ikke optræder i det europæiske 
register, hvilket kan opnås ved, at der ikke indføres en europæisk procedure, hvis produktet 
kun forhandles i én medlemsstat, og at der stilles forslag om en notifikationsprocedure, som  i 
25  år har bestået sin prøve for fødevarer beregnet til en bestemt ernæring.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 178
Artikel 10, stk. 2

2. Det er kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis følgende 
oplysninger fremgår af mærkningen:

udgår

a) en erklæring om betydningen af en 
varieret kost og en sund livsstil
b) den mængde af fødevaren og det 
forbrugsmønster, der skal til for at opnå 
den anpriste gavnlige virkning
c) hvis det er relevant, en erklæring 
henvendt til personer, der bør undgå at 
bruge fødevaren
d) hvis det er relevant, en advarsel mod at 
overskride mængder af produkter, som kan 
udgøre en sundhedsrisiko.

Or. en

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola, 

Ændringsforslag 179
Artikel 10, stk. 2, indledning

2. Det er kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis følgende 
oplysninger fremgår af mærkningen:

2. Det er kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis følgende 
oplysninger fremgår af mærkningen og/eller 
på anden måde bringes til forbrugerens 
kendskab:

Or. en
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Begrundelse

Andre måder at informere forbrugerne på burde være tilstrækkelige, især med små pakker.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 180
Artikel 10, stk. 2, litra a

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom der forudses en registreringsprocedure som evaluerer samtlige 
sundhedsanprisninger, behøves der ikke længere nedlægges udtrykkelige forbud. Alle 
anprisninger som er videnskabeligt funderet bør være tilladte.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 181
Artikel 10, stk. 2, litra a

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

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

Or. en

Begrundelse

Nogle sundhedsanprisninger kan f.eks. være helt uden relation til en varieret kost.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 182
Artikel 10, stk. 2, litra a

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

a) en erklæring på et fremtrædende sted på 
etiketten om betydningen af en varieret kost 
og en sund livsstil

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til betydningen af en varieret kost skal gøres meget tydelig på etiketten.x
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 183
Artikel 10, stk. 2, litra b

b) den mængde af fødevaren og det 
forbrugsmønster, der skal til for at opnå den 
anpriste gavnlige virkning

b) hvis det er relevant den mængde af 
fødevaren og det forbrugsmønster, der skal 
til for at opnå den anpriste gavnlige virkning

Or. de

Begrundelse

Der er ingen synlig grund til, at der i forbindelse med sundhedsanprisninger obligatorisk 
kræves henvisning til betydningen af en sund livsstil eller oplysninger om forbrugsmængde og 
-mønster,  mens tilsvarende oplysninger, f.eks. advarsler, kun skal anføres, "hvis det er 
relevant".

Ændringsforslag af Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan

Ændringsforslag 184
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Indirekte sundhedsanprisninger

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
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 
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organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.
2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

Or. de

Ændringsforslag af Avril DoyleÆndringsforslag 185
Artikel 11

1. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke:

Indirekte sundhedsanprisninger bør 
godkendes på det fælles marked, hvis de 
kan stå for en harmoniseret videnskabelig 
vurdering udført af autoriteten.

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
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. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom der for samtlige sundhedsanprisningerskal indføres en registreringsprocedure der 
evaluerer den videnskabelige dokumentation, er der ikke brug for at formulere særlige 
forbud. Alle anprisninger som er tilstrækkeligt videnskabeligt begrundet bør tillades. Dette 
ændringsforslag er på linje med betragtning 14, som knæsætter princippet om at alle 
sundhedsanprisninger skal vurderes videnskabeligt af autoriteten.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 186
Artikel 11

Indirekte sundhedsanprisninger Indirekte sundhedsanprisninger

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger tillades 
ikke:

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære

a) anprisninger, der antyder at helbredet 
kunne blive påvirket ved ikke at indtage 
fødevaren,

b) anprisninger, der henviser til psykologiske 
og adfærdsmæssige funktioner

b) anprisninger, der henviser til hastigheden 
eller størrelsen af vægttab.

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. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

2. Følgende sundhedsanprisninger er ikke 
tilladt, medmindre de udtrykkeligt nævnes i 
den godkendelse der henvises til i artikel 
10, stk. 1, og i artikel 13, stk. 1:
a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære,
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b) anprisninger, der henviser til
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner,
c)  anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF,
d) anprisninger vedrørende kost, sundhed 
eller andet, hvori det antydes, at et produkt 
har særlig næringsværdi for børn.
3. Anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, skal kun tillades hvis:
a) den pågældende anprisning er 
udarbejdet af en organisation, der er 
anerkendt af nationale eller 
fællesskabsmyndigheder,
b) der findes en skriftlig aftale mellem de to 
parter,
c) detaljer om hovedpunkterne i 
anbefalingen er offentliggjort i let 
tilgængelig form (f.eks. på selskabers og 
anerkendte organisationers websteder).
4. Evt. udgiver Kommissionen, efter først at 
have hørt autoriteten, fødevareindustrien 
og forbrugernes organisationer, detaljerede 
retningslinjer for gennemførelsen af stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Børn er meget sårbare over for reklamer, og disse kan let influere på deres kostvaner. Derfor 
anbefaler WHO i sit udkast til en global strategi for kost, fysisk aktivitet og sundhed
udtrykkeligt ansvarlige markedsføringspraksisser som støtter strategien, navnlig når det 
gælder promovering og markedsføring af fødevarer med et højt indhold af mættede fedtsyrer, 
sukkerarter eller salt, i særdeleshed over for mindre børn.
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Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 187
Artikel 11

Indirekte sundhedsanprisninger Restriktioner i brugen af visse
sundhedsanprisninger

1. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke:

1.  Hvis der benyttes sundhedsanprisninger 
der henviser til generelle positive 
virkninger af fødevarer og 
fødevarekomponenter på almenhelbred og 
velvære, skal de formuleres på en måde, så 
de afspejler den specifikke dokumentation 
som anprisningen bygger på, og så 
forbrugere kan forstå dem. Fordelene for 
sundheden må ikke gå ud over hvad 
dokumentationen kan indestå for, og de må 
ikke forvirre eller vildlede forbrugeren.

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære

2. Følgende sundhedsanprisninger er ikke 
tilladt:

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner

a) Anprisninger, der antyder at helbredet 
kunne blive påvirket ved ikke at indtage 
fødevaren,

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

b) anprisninger der henviser til 
hastigheden eller størrelsen af det vægttab, 
der kan følge af at bruge det anpriste 
produkt, 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.

3. Følgende sundhedsanprisninger 
accepteres kun, hvis de udtrykkeligt er 
omtalt i artiklerne 10, stk.1, 12 eller 13, stk. 
1:

2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

a)  anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner,

b) anprisninger, der henviser til en 
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slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF.
4. Anprisninger, der henviser til 
anbefalinger eller faglige udtalelser fra 
læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, kan kun tillades, forudsat 
at de lever op til de retningslinjer 
Kommissionen skal udarbejde inden (dato 
anføres) i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 23 og efter at have hørt 
repræsentanter for forbrugerne, for 
erhvervet og andre interesserede parter. 

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod samtlige anprisninger, der henviser til generel sundhed/velvære, psykologiske 
funktioner eller vægtkontrol er ude af proportion. Den foreslåede forordning kræver allerede, 
at alle anprisninger, uanset om de er åbenlyse eller indirekte, skal være videnskabeligt 
funderede, skal kunne forstås af forbrugerne og ikke må være vildledende. 

Artikel 11 bør ændres, så den tager behørigt hensyn til, at anprisninger der fremføres i 
overensstemmelse med de generelle og specifikke betingelser i denne forordning ikke bør 
forbydes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 188
Artikel 11

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger tillades 
ikke:

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære

a) anprisninger der henviser til hastigheden 
eller størrelsen af det vægttab, der kan 
følge af at bruge det anpriste produkt, jf. 
dog direktiv 96/8/EF,

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner

b) anprisninger, der antyder at helbredet 
kunne blive påvirket ved ikke at indtage 
fødevaren.

c) anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 

2. Følgende sundhedsanprisninger 
accepteres kun, hvis de udtrykkeligt er 
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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

omtalt i artiklerne 10, stk.1, 12 eller 13, stk. 
1:

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.

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred,

2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner,

c)  anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF.
3. Anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, skal kun tillades hvis:
a) den organisation der bakker op om 
anprisningen er anerkendt nationalt eller 
på EF-plan,
b) der findes en skriftlig aftale mellem de to 
parter,
c) detaljer om endosseringen er 
offentliggjort på let tilgængelig måde (f.x. 
på firmaets og den anerkendte 
organisations websteder).
4. Eventuelt offentliggør Kommissionen, 
efter forinden at have hørt autoriteten, 
fødevarebranchen og forbrugerne, 
detaljerede retningslinjer for 
gennemførelsen af stk. 2 og 3.x

Or. en
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Begrundelse

Anprisninger, endog sundhedsanprisninger, som er almindeligt anerkendte af videnskaben, og 
som udmærket forstås af forbrugerne, bør kunne bruges uden restriktioner.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 189
Artikel 11, overskrift

Indirekte sundhedsanprisninger Restriktioner med hensyn til anvendelsen 
af en række sundhedsanprisninger

Or. de

Begrundelse

Der bør tages højde for, at en række sundhedsanprisninger i al almindelighed er 
videnskabeligt anerkendt , og at de derfor - såfremt dette kan bevises - bør tillades.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt, 

Ændringsforslag 190
Artikel 11, overskrift

Indirekte sundhedsanprisninger Begrænsninger i brugen af visse
sundhedsanprisninger

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til indholdet af denne artikel er "Begrænsninger i brugen" den korrekte 
overskrift.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 191
Artikel 11, overskrift

Indirekte sundhedsanprisninger Forbudte anprisninger

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 

Ændringsforslag 192
Artikel 11, stk. 1, indledning
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1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende anprisninger tillades ikke:

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 193
Artikel 11, stk. 1, indledning

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger tillades 
ikke, medmindre de er videnskabeligt 
funderede:

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger i brugen af sundhedsanprisninger bør ske ud fra videnskabelige kriterier.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 194
Artikel 11, stk. 1, indledning

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades kun, såfremt de er videnskabeligt 
funderet:

Or. en

Begrundelse

Hvis anprisninger er videnskabeligt funderet, må det være muligt for forbrugerne at 
erkyndige sig herom.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 195
Artikel 11, stk. 1

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger tillades 
ikke:

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære

a) anprisninger, der antyder at helbredet 
kunne blive påvirket ved ikke at indtage 
fødevaren,

b) anprisninger, der henviser til b) anprisninger, der henviser til en 
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psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner

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, medmindre de er 
videnskabeligt funderet og indberettet i 
overensstemmelse med denne forordning,

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

c) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, medmindre de er 
videnskabeligt funderet og indberettet i 
overensstemmelse med denne forordning.

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.

Or. en

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 196
Artikel 11, stk. 1

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

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

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et godt 
almenhelbred og velvære, medmindre 
anprisningerne kan dokumenteres 
videnskabeligt,

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, 
medmindre anprisningerne kan 
dokumenteres videnskabeligt,

c) anprisninger, der henviser til en slankende 
virkning eller vægtkontrol eller til 

c) anprisninger, der henviser til en slankende 
virkning eller vægtkontrol eller til 
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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

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, medmindre anprisningerne kan 
dokumenteres videnskabeligt,

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.

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. Denne 
begrænsning gælder ikke videnskabeligt 
funderede anprisninger, der henviser til 
rådgivning fra brancheorganisationer og 
frivillige organisationer, som er officielt 
anerkendte af de nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os Kommissionens fremgangsmåde, for så vidt angår vildledende, forkerte og 
indirekte anprisninger. Vi mener dog, at dersom en anprisning kan underbygges 
videnskabeligt og bevises at være sand, bør man ikke forbyde brugen af den. Endvidere bør 
brancheorganisationer og frivillige organisationer, som officielt er anerkendt af de nationale 
myndigheder, ikke forhindres i at fremsætte videnskabeligt underbyggede anprisninger.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 197
Artikel 11, stk. 1, indledning og litra a og b

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger tillades 
ikke:

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et godt 
almenhelbred og velvære

a) anprisninger, der direkte henviser til 
generelle, uspecifikke positive virkninger, 
som næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære, hvis disse 
kan vildlede forbrugerne;

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, 
hvis disse kan vildlede forbrugerne;
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Or. de

Begrundelse

Artikel 11 bør principielt slettes af forslaget til forordning af samme årsag som artikel 4.

Forbuddene i artikel 11 er udtryk for sundhedspolitiske overvejelser og er som sådanne ikke 
omfattet af retsgrundlaget i EF-traktatens artikel 95. De er også i modstrid med princippet 
om, at korrekte og videnskabeligt dokumenterbare anprisninger skal være lovlige, samt mod 
princippet om, at der ikke findes gode og dårlige fødevarer, men kun gode eller dårlige 
kostvaner. Desuden indebærer de ingen harmonisering af fødevareretten, da der i ingen EU-
medlemsstat findes sådanne forskrifter. 

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 198
Artikel 11, stk. 1, litra a

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et godt 
almenhelbred og velvære

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et godt 
almenhelbred og velvære, medmindre 
anprisningerne kan dokumenteres 
videnskabeligt;

Or. de

Begrundelse

Der må tages hensyn til, at visse sundhedsanprisninger er generelt anerkendt inden for 
videnskaben, og at disse derfor bør tillades, hvis dette kan dokumenteres.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 199
Artikel 11, stk. 1, litra b

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, 
medmindre anprisningerne kan 
dokumenteres videnskabeligt;

Or. de

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 200
Artikel 11, stk. 1, litra c
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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

c) anprisninger, der henviser til hastigheden 
eller størrelsen af vægttab,  jf. dog direktiv 
96/8/EF.

Or. en

Begrundelse

Hvis anprisninger bygger på videnskabelige data, må det være muligt for forbrugere at 
erkyndige sig herom.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 201
Artikel 11, stk. 1, litra c

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

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 til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF

Or. fr

Begrundelse

Begrebet mæthed, "en tilstand af ikke-sult mellem to måltider", er tydeligt defineret i 
videnskabelig forstand. Og fra det øjeblik der foreligger et videnskabeligt dossier om dette 
spørgsmål, bør det forelægges sagkundskaben i Den Europæiske Fødevareautoritet og i 
Kommissionen.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 202
Artikel 11, stk. 1, litra c

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 

c) anprisninger, der henviser til en slankende 
virkning eller vægtkontrol eller til 
hastigheden eller størrelsen af det vægttab, 
der kan følge af deres anvendelse,
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mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF

Or. nl

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 203
Artikel 11, stk. 1, litra c

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

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, medmindre anprisningerne 
kan dokumenteres videnskabeligt;

Or. de

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan og John Bowis

Ændringsforslag 204
Artikel 11, stk. 1, litra c

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

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. Denne bestemmelse bør dog ikke 
finde anvendelse for 
kostovervågningssystemer, som er 
registrerede varemærker,

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør ikke have til formål at forbyde diætkontrolsystemer, såsom "vægtvogterne", 
som er veletableret i Europa og faktisk tilbyder troværdige mekanismer til vægttab. Dette 
indebærer mærkning på produkter, hvor deres rolle for at opnå et vægttab lægges klart frem i 
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forbindelse med programmet.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 205
Artikel 11, stk. 1, litra d

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Phillip Whitehead, Linda McAvan og Martin Callanan

Ændringsforslag 206
Artikel 11, stk. 1, litra d

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.

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. Denne 
begrænsning gælder ikke anprisninger, 
foretaget af anerkendte organisationer 
såsom frivillige sundhedsorganisationer, 
som arbejder med at fremme 
folkesundheden og forbrugeroplysning 
omkring kost og livsstil.

Or. en

Begrundelse

Frivillige organisationers forbindelser med fødevareproducenter kan kan være en mulighed 
for dem til at tjene ganske store pengebeløb til forskning, sundhedsoplysning og initiativer 
inden for forsorg og rehabilitering. Forbindelser af denne slags medvirker også til at højne 
bevidstheden om de frivillige organistioner og deres arbejde, og kampagner for at rejse penge 
placeres ofte tæt  op ad vigtige sundhedsbudskaber som når ud til et stort publikum. 
Anprisninger der finder sted i forbindelse med sådanne organisationer og kampagner bør 
ikke forhindres, når de forestås af anerkendte organisationer, som arbejder med at fremme 
folkesundheden og for en bedre forbrugeroplysning omkring kost og livsstil.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 207
Artikel 11, stk. 1, litra d

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.

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, medmindre en klar 
forbindelse er fastslået mellem det særlige 
næringsstof eller den særlige ingrediens og 
uafhængige sammenslutningers eller 
frivillige organisationers rådgivning 
herom, eller som antyder, at sundheden kan 
påvirkes negativt, hvis man ikke indtager 
fødevaren.

Or. en

Begrundelse

Som Som sagerne står nu, er grundlaget for en anprisning vedrørende rådgivning fra fagfolk i 
sundhedssektoren eller godkendelse fra en frivillig organisation ikke klart for forbrugeren. 
Rådgivningen/godkendelsen kunne fremsættes af sundhedsmæssige eller økonomiske grunde, 
men forbrugeren har ingen mulighed for at vide det. Der bør derfor være en klar forbindelse 
mellem fødevaren og grunden til rådgivningen/godkendelsen.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 208
Artikel 11, stk. 1, litra d a (nyt)

da)  anprisninger vedrørende kost, sundhed 
eller andet, hvori det antydes, at et produkt 
har særlig næringsværdi for børn, 
medmindre disse anprisninger opfylder 
kravene i artikel 4, stk. 1.

Or. nl

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 209
Artikel 11, stk. 1, litra d a (nyt)
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da) anprisninger vedrørende kost, sundhed 
eller andet, hvori det antydes, at et produkt 
har særlig næringsværdi for børn, 
medmindre disse anprisninger opfylder 
kravene i artikel 4, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Børn er meget sårbare over for reklamer, og disse kan let influere på deres kostvaner. Derfor 
anbefaler WHO i sit udkast til en global strategi for kost, fysisk aktivitet og sundhed 
udtrykkeligt ansvarlige markedsføringspraksisser som støtter strategien, navnlig når det 
gælder promovering og markedsføring af fødevarer med et højt indhold af mættede fedtsyrer, 
sukkerarter eller salt, i særdeleshed over for mindre børn.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 210
Artikel 11, stk. 1, litra d a (nyt)

da) anprisninger, som udelukkende er 
henvendt til børn.

Or. de

Begrundelse

Det må udelukkes, at børn bliver målgruppe for sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 211
Artikel 11, stk. 1, litra d a (nyt)

da) anprisninger, der henviser til sundhed 
og hovedsagelig eller udelukkende 
henvender sig til børn.

Or. el

Begrundelse

Børn udgør en stor og særlig forbrugergruppe, som er følsom og let påvirkes af vildledende 
budskaber.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 212
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke: 
anprisninger, som antyder, at sundheden 
kan påvirkes negativt, hvis man ikke 
indtager fødevaren, og anprisninger, der 
henviser til rådgivning fra læger eller 
andre fagfolk i sundhedssektoren eller 
deres brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, medmindre disse 
anprisninger stammer fra nationalt 
anerkendte organisationer, som er 
godkendt af 
Fødevaresikkerhedsautoriteten.

Or. en

Begrundelse

Hvis anprisninger bygger på videnskabelig grund, må det være muligt for forbrugere at 
erkyndige sig herom.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 213
Artikel 11, stk. 2

2. Efter at have hørt autoriteten offentliggør 
Kommissionen evt. nærmere retningslinjer 
for gennemførelsen af denne artikel.

2. Efter at have hørt autoriteten og 
organisationer repræsenterende 
fødevareindustrien og forbrugerne 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Det er ønskeligt, at kommissionen også rådfører sig med de interesserede parter og får gavn 
af deres viden.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 214
Artikel 11, stk. 2
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2. Efter at have hørt autoriteten offentliggør 
Kommissionen evt. nærmere retningslinjer 
for gennemførelsen af denne artikel.

2. Efter at have hørt autoriteten offentliggør 
Kommissionen evt. nærmere retningslinjer 
for gennemførelsen af denne artikel i 
henhold til den i artikel 23 beskrevne 
procedure.

Or. fr

Begrundelse

Det bør angives, at disse retningslinjer skal fastlægges i henhold til komitologiproceduren.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 215
Artikel 11 a (ny)

Artikel 11a

Forbud mod anprisninger rettet mod børn
Anprisninger af ernæring, sundhed eller 
andet, der falder ind under denne 
forordning, må ikke være rettet 
udelukkende eller hovedsagelig mod børn. 
Under denne forordning vil det ikke være 
tilladt at lave anprisninger af ernæring, 
sundhed eller andet af noget produkt, der 
henhører under under Kommissionens 
direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger til spædbørn og 
småbørn1 eller Kommissionens direktiv 
96/5/EF, Euratom af 16. februar 1996 om 
forarbejdede levnedsmidler baseret på 
cerealier og babymad til spædbørn og 
småbørn2.
1 EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35.
2 EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17.

Or. en
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Begrundelse

Børn er meget sårbare over for reklamer, og disse kan let influere på deres kostvaner. Derfor 
anbefaler WHO i sit udkast til en global strategi for kost, fysisk aktivitet og sundhed 
udtrykkeligt ansvarlige markedsføringspraksisser som støtter strategien, navnlig når det 
gælder promovering og markedsføring af fødevarer med et højt indhold af mættede fedtsyrer, 
sukkerarter eller salt, i særdeleshed over for mindre børn.

For at undgå at amning erstattes af modermælkserstatninger, er det nødvendigt at undgår, at 
der laves anprisninger af disse erstatningsprodukter, som udtrykt i resolutionen fra WHO's 
generalforsamling i maj 2002, som kraftigt opfordrer sine medlemsstater til at sikre, at 
indførelsen af interventioner med mikronæringsstoffer og lanceringen af kosttilskud ikke 
erstatter, eller underminerer støtten til bæredygtig brug af, ernæring ved amning alene eller 
optimal supplerende madning (WHA 55.25, maj 2002).

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 216
Artikel 12, stk. 1

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.

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 der indgår illustrerende eksempler på 
relationen mellem næringsstoffet eller et 
andet stof og sundheden i listen omhandlet i 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelse af bestemmelser om en sundhedsanprisnings nøjagtige formulering vil resultere 
i en enorm bureaukratisk og tidsrøvende byrde, eftersom virksomhedsledere vil være nødt til 
at ansøge om enhver ændring i anprisningens formulering. Desuden ville det gå langt ud over 
de berettigede bestræbelser på at forbedre forbrugerbeskyttelsen. Derfor skal listen over 
tilladte anprisninger kun indeholde et illustrerende eksempel. Virksomhedsledere kan så 
inden for deres ansvarsområde anvende anprisninger med samme betydning.  

Ændringsforslag af Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 217
Artikel 12, stk. 1
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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.

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  anerkendt 
videnskabelig viden, og som forstås fuldt ud 
af gennemsnitsforbrugeren, hvis relationen  
mellem næringsstoffet eller et andet stof og 
sundheden indgår i listen omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at fabrikanterne kan tilpasse den måde, hvorpå de formidler videnskab 
og formuleringen af anprisningen på de forskellige sprog, således at anprisningen er let at 
forstå i en særlig kontekst/national situation. Erhvervet må også kunne revidere sine 
anprisninger og budskaber løbende, i takt med at forbrugernes forståelse udvikler sig. Den 
bedste løsning er derfor at opstille en liste over relationer mellem næringsstoffer og andre 
stoffer i stedet for anprisninger.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 218
Artikel 12, stk. 1

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.

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 
henviser til uforarbejdede fødevarers 
sammensætning, som forstås fuldt ud af 
gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i 
listen omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede formulering i denne artikel synes at udelukke sundhedsanprisninger, der 
beskriver visse uforarbejdede fødevarers almindelige betydning, såsom frugt og grønsager 
eller fuldkorn. Dette er en uberettiget begrænsning, og artiklen må derfor ændres tilsvarende.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 219
Artikel 12, stk. 1

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.

1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes 
sundhedsanprisninger, der beskriver et 
næringsstofs eller et andet stofs betydning 
for vækst, udvikling og kroppens  
funktioner, som er baseret på almindeligt 
anerkendt videnskabelig viden, og som 
forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, 
hvis de bygger på listen omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En liste omfattende velkendte anprisninger vil reducere den foreslåede forordnings 
bureaukratiske stressning af  små og mellemstore virksomheder i form af omfattende 
godkendelsessager. En sådan liste vil ligeledes lette autoritetens arbejdsbyrde. For at sikre at 
denne liste bliver så omfattende som vel muligt, bør det dog ikke kun være medlemsstaterne 
der har lov at foreslå anprisninger, men også de relevante interesserede parter (f.x. 
forbrugergrupper og erhvervet).

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 220
Artikel 12, stk. 1

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.

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 tilstrækkeligt 
sikre videnskabelige data, og som forstås 
fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de 
indgår i listen omhandlet i stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er, at der ved henvisning til tilstrækkeligt sikre 
videnskabelige data i stedet for ikke eksisterende almindeligt anerkendte videnskabelige data 
formuleres fornuftige og realistiske krav til den videnskabelige dokumentation.



AM\555844DA.doc PE 353.660v01-00

DA

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 221
Artikel 12, stk. 1

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.

1. Uanset den i artikel 10, stk. 1, beskrevne 
godkendelsesprocedure kan der anvendes 
sundhedsanprisninger, der beskriver et 
næringsstofs eller et andet stofs betydning 
for vækst, udvikling og kroppens funktioner, 
som er baseret på almindeligt anerkendt 
videnskabelig viden, og som forstås fuldt ud 
af gennemsnitsforbrugeren, hvis de bygger 
på listen omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 222
Artikel 12, stk. 1

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.

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 anerkendt 
videnskabelig viden, og som forstås fuldt ud 
af gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i 
listen omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "almindeligt anerkendte data" er ikke defineret. Ændringsforslaget tilstræber at 
tydeliggøre dette forhold.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 223
Artikel 12, stk. 1

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 

1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes 
sundhedsanprisninger, der beskriver en 
fødevares, et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
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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.

normale funktioner, som er baseret på 
almindeligt anerkendte videnskabelige data, 
og som forstås fuldt ud af den tilsigtede 
forbruger, hvis de indgår i listen omhandlet i 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Listen over anprisninger der bygger på almindeligt anerkendte videnskabelige data bør 
omfatte anprisninger, der henviser til fødevarer, om hvilke man ved, at de medfører 
formindsket risiko for visse sygdomme, som f.x. frugts og grøntsagers rolle i mindskningen af 
risikoen for visse former for kræft. Anprisninger er ofte målrettet mod bestemte grupper eller 
undergrupper i befolkningen, som måske ved mere om en bestemt fødevare, nærings- eller 
andet stof, end den gennemsnitlige forbruger.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Ændringsforslag 224
Artikel 12, 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.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen 
lister over relationer 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, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale funktioner.

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 relationer, jf. stk. 1, 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.

Ændringer af listen vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, på 
Kommissionens eget initiativ eller efter 
anmodning fra en medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 225
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 og 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.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne og de 
interesserede parter (dvs. især 
forbrugergrupper og repræsentanter for 
erhvervet) Kommissionen lister over 
relationerne kost/sundhed 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, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale funktioner.

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 kost/sundhed-relationer, 
jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller 
et andet stofs betydning for vækst, udvikling 
og kroppens normale funktioner.

Or. en

Begrundelse

Interesserede parter bør have lejlighed til at fremsætte forslag for Kommissionen om 
kost/sundhed-relationer og om ændringer i listen. Af praktiske grunde bør listen ikke 
indeholde en anprisnings nøjagtige ordlyd, men snarere en generel henvisning til 
kost/sundhed-relationen (f.x. calcium -stabilisering af knogletykkelsen).

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 226
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 og 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.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne efter høring af 
de berørte parter Kommissionen lister over 
forbindelser mellem næringsstoffer eller 
andre stoffer og funktioner 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, der 

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 forbindelser mellem 
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beskriver et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale funktioner.

næringsstoffer eller andre stoffer og 
funktioner, jf. stk. 1, der beskriver et 
næringsstofs eller et andet stofs betydning 
for vækst, udvikling og kroppens normale 
funktioner.

Or. fr

Begrundelse

Vedtagelsen af en liste over forbindelser mellem næringsstoffer eller andre stoffer og 
funktioner er at foretrække frem for en restriktiv liste over anprisninger.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 227
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1

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.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne og 
interessenter (dvs. forbrugergrupper og 
repræsentanter for erhvervet) 
Kommissionen lister over anprisninger som 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 228
Artikel 12, stk. 3

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.

3. Fra denne forordning er trådt i kraft til 12 
måneder efter 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.

Or. en
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Begrundelse

De pågældende anprisninger beskriver en almindeligt anerkendt rolle for nærings- eller 
andre stoffer, de forstås af forbrugerne og vildleder ikke disse. Derfor bør fødevareindustrien 
bevilges en passende overgangsperiode til at få tømt lagre og udskifte etiketter.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 229
Artikel 13

Artikel 13 udgår
Anprisninger af en reduceret risiko for 

sygdom
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.
2. Ud over de generelle bestemmelser i 
denne forordning og de særlige 
bestemmelser i stk. 1 gælder det for 
anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom, at mærkningen også skal 
indeholde en angivelse af, at en række 
risikofaktorer kan være relevante for 
sygdom, og at det ikke er givet, at ændring 
af en af disse risikofaktorer har en gavnlig 
virkning.

Or. fr

Begrundelse

Det er utænkeligt at tillade anprisninger af en reduceret risiko for sygdom; enhver 
foranstaltning til forebyggelse eller behandling af sygdom skal være genstand for en 
medicinsk diagnose og, om nødvendigt, en kost, der er fastlagt af en uddannet 
sundhedsmedarbejder.

Ændringsforslag af Frédérique Ries og Chris Davies

Ændringsforslag 230
Artikel 13

Anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom

Anprisninger af en reduceret risikofaktor for 
sygdom



AM\555844DA.doc PE 353.660v01-00

DA

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 risikofaktor for sygdom, 
forudsat at de er godkendt i henhold til 
denne forordning.

2. Ud over de generelle bestemmelser i 
denne forordning og de særlige 
bestemmelser i stk. 1 gælder det for 
anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom, at mærkningen også skal indeholde 
en angivelse af, at en række risikofaktorer 
kan være relevante for sygdom, og at det 
ikke er givet, at ændring af en af disse 
risikofaktorer har en gavnlig virkning.

2. Ud over de generelle bestemmelser i 
denne forordning og de særlige 
bestemmelser i stk. 1 gælder det for 
anprisninger af en reduceret risikofaktor for 
sygdom, at mærkningen også skal indeholde 
en angivelse af, at en række risikofaktorer 
kan være relevante for sygdom, og at det 
ikke er givet, at ændring af en af disse 
risikofaktorer har en gavnlig virkning.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at bringe denne artikel i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 
2, er det yderligere nødvendigt at ændre ordlyden, således at "risiko for sygdom" bliver 
"risikofaktor".

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 231
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 indberettet i henhold til denne 
forordning.

Or. de

Begrundelse

Ændringen er en nødvendig følge af ændringsforslaget til artikel 10, stk. 1, og den deri 
indeholdte omstilling til en indberetningsprocedure.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 232
Artikel 14, stk. 1

1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede godkendelse indgives til 

1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede godkendelse indgives i 
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autoriteten. overensstemmelse med følgende 
bestemmelser..
1a. Ansøgningen indsendes til den 
kompetente myndighed i en medlemsstat.

Autoriteten skal: a) Den nationale kompetente myndighed 
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

i) bekræfte, at den har modtaget 
ansøgningen, ved senest 14 dage herefter at 
sende en skriftlig bekræftelse til ansøgeren. 
I bekræftelsen anføres datoen for 
ansøgningens modtagelse,

ii) informere straks Den Europæiske 
Fødevareautoritet (herefter kaldet 
"autoriteten") og
iii) sørge for at ansøgningen og alle 
supplerende oplysninger fra ansøgeren står 
til rådighed for autoriteten.
b) Autoriteten skal:

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed for 
dem

i) 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.

(ii) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt. Offentligheden skal have 
lejlighed til at fremsætte bemærkning til 
ansøgningen inden for de første fire uger 
efter offentliggørelsen.

Or. en

Begrundelse

Den decentraliserede procedure bør ikke erstattes med en centraliseret procedure, hvilket 
ville give fødevaresikkerhedsautoriteten samme rolle som Food and Drug Administration 
(FDA). Parlamentet har gentagne gange understreget, at det mener, at 
fødevaresikkerhedsautoriteten bør være et uafhængigt organ for risikovurdering og -
kommunikation, som ikke påtager sig centrale opgaver vedrørende risikoforvaltning. 
Offentligheden bør have mulighed for  inden for visse tidsrammer at fremsætte bemærkninger 
til den forelagte ansøgning med henblik på at give udtryk for bekymring eller/og stille 
supplerende spørgsmål til både ansøgeren og videnskabsfolkene.
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Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 233
Artikel 14, overskrift og stk. 1

Ansøgning om godkendelse Anmeldelse
1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede godkendelse indgives til 
autoriteten.

1. Anmeldelsen, jf. artikel 10, stk. 1, 
indgives til autoriteten af producenten eller, 
hvis varen er fremstillet i et tredjeland, af 
importøren, når varen markedsføres første 
gang.

Autoriteten skal: 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

a) bekræfte, at den har modtaget 
anmeldelsen, ved senest 14 dage herefter at 
sende en skriftlig bekræftelse. I bekræftelsen 
anføres datoen for anmeldelsens
modtagelse;

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed for 
dem

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om anmeldelsen og stille 
anmeldelsen og supplerende oplysninger, 
som producenten eller importøren har 
afgivet, til rådighed for dem

c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

Or. de
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Begrundelse

Den godkendelsesprocedure, Kommissionen har foreslået, erstattes af en mindre belastende 
notificerings- eller anmeldelsesprocedure. Ved at bibeholde forpligtelserne til at forelægge de 
relevante dokumenter sikres det, at de kompetente myndigheder modtager alle nødvendige 
oplysninger. Den vigtigste forskel i forhold til det system, som Kommissionen har foreslået, 
er, at man ikke altid skal igennem den langvarige godkendelsesprocedure.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en anprisning er videnskabeligt dokumenteret, kan man på 
grundlag af oplysningerne alligevel foretage den nødvendige kontrol under 
anmeldelsesproceduren.

Som normalt i en moderne forvaltning bør kommunikationen med henblik på forenkling ske 
elektronisk. Dette gælder også med sigte på små og mellemstore virksomheders lettere 
adgang til proceduren.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 234
Artikel 14, overskrift og stk. 1

Ansøgning om godkendelse Anmeldelsesprocedure
1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede godkendelse indgives til 
autoriteten.

1. Anmeldelsen, jf. artikel 10, stk. 1, 
indgives til autoriteten.

Autoriteten skal: 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

a) bekræfte, at den har modtaget 
anmeldelsen, ved senest 14 dage herefter at 
sende en skriftlig bekræftelse. I bekræftelsen 
anføres datoen for anmeldelsens modtagelse

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed for 
dem

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om anmeldelsen og stille 
anmeldelsen og supplerende oplysninger, 
som producenten eller importøren har 
afgivet, til rådighed for dem

c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

Or. de

Begrundelse

Ændringen er en nødvendig følge af ændringsforslaget til artikel 10, stk. 1, og den deri 
indeholdte omstilling til en indberetningsprocedure.
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Ændringsforslag af Avril Doyle og John Bowis

Ændringsforslag 235
Artikel 14, stk. 1, litra a

a) bekræfte, at den har modtaget 
ansøgningen, ved senest 14 dage herefter at 
sende en skriftlig bekræftelse. I bekræftelsen 
anføres datoen for ansøgningens modtagelse

a) bekræfte, at den har modtaget 
ansøgningen, ved senest 14 dage herefter at 
sende en skriftlig bekræftelse til ansøgeren. 
I bekræftelsen anføres datoen for 
ansøgningens modtagelse

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 236
Artikel 14, stk. 1, litra b

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed for 
dem

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i Artikel 14, stk. 1, litra b) og c), bør udgå, således at ansøgningens 
fortrolighed beskyttes, indtil der er truffet en afgørelse. Gennemsigtigheden og retten til 
information sikres gennem bestemmelserne i artikel 15, stk. 5 og 6. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête, Renate Sommer og John Bowis

Ændringsforslag 237
Artikel 14, stk. 1, litra c

c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

udgår

Or. en

Begrundelse

At give offentligheden adgang til dossieret, så snart godkendelsen foreligger, forekommer 
ikke velbegrundet. Faktisk ville et sådant punkt dels være i modstrid med enhver klausul om 
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handelsmæssig fortrolighed, dels ville det gøre hele bestemmelsen mindre læselig for 
offentligheden.

Ændringsforslag af Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 238
Artikel 14, stk. 2, indledning

2. Ansøgningen skal ledsages af følgende 
oplysninger og dokumenter:

2. Anmeldelsen skal ledsages af følgende 
oplysninger og dokumenter:

Or. de

Ændringsforslag af Renate Sommer 

Ændringsforslag 239
Artikel 14, stk. 2, litra a

a) ansøgerens navn og adresse a) producentens eller importørens navn og 
adresse

Or. de

Begrundelse

Kontrollen af ordlyden blevet erstattet af krav om, at formuleringen skal være 
indholdsmæssigt identisk. Kommissionen går ind for, at Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets kontrol af ordlyden af sundhedsanprisninger skal bevares. 
Denne myndighed er dog kun ansvarlig for den videnskabelige evaluering og har hverken 
sagkundskab eller kompetence i spørgsmål, som har med kommunikation at gøre.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 240
Artikel 14, stk. 2, litra a

a) ansøgerens navn og adresse a) producentens eller importørens navn og 
adresse

Or. de
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 241
Artikel 14, stk. 2, litra d

d) en kopi af andre videnskabelige 
undersøgelser, der er relevante for den 
pågældende sundhedsanprisning

d) en kopi af andre videnskabelige 
undersøgelser, der er relevante for den 
pågældende sundhedsanprisning; den 
videnskabelige begrundelse for 
anprisningerne bør stå i forhold til arten af 
de gavnlige virkninger personen, der søger 
om godkendelse, fremhæver;

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med de generelle principper, der er vedtaget i forordningen om Den 
Europæiske Fødevareautoritet, bør der i nærværende forordning etableres 
forholdmæssighedsniveauer alt efter arten af produktets anprisning: graden af videnskabelig 
begrundelse, der kræves for en anprisning om reduceret sygdomsrisiko vil således være 
højere end den, der påregnes for en funktionel anprisning.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 242
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et forslag til formulering af  
sundhedsanprisningen

Or. de

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 243
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) forslag til en indholdsmæssigt identisk 
formulering (på alle EU-sprog) af den 
sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, 
herunder eventuelle særlige 
anvendelsesbetingelser

Or. de
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Begrundelse

Den godkendelsesprocedure, Kommissionen har foreslået, erstattes af en mindre belastende 
notificerings- eller anmeldelsesprocedure. Ved at bibeholde forpligtelserne til at forelægge de 
relevante dokumenter sikres det, at de kompetente myndigheder modtager alle nødvendige 
oplysninger. Den vigtigste forskel i forhold til det system, som Kommissionen har foreslået, 
er, at man ikke altid skal igennem den langvarige godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 244
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et forslag til formulering af den 
sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, 
på de EU-sprog, på hvilke ansøgeren vil 
anvende denne anprisning, herunder 
eventuelle særlige anvendelsesbetingelser

Or. nl

Begrundelse

Mange fødevarer har blot et begrænset distributionsområde. Producenter, der kun udøver 
virksomhed i én medlemsstat eller i et begrænset antal medlemsstater, skal ikke tvinges til at 
henvende sig til dyre oversætterbureauer for at få oversat deres anprisning til sprog, de 
aldrig vil bruge.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 245
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et illustrerende eksempel på ordlyd og 
indhold (på de landes sprog hvor det er 
hensigten af markedsføre produktet) af den 
sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, 
herunder eventuelle særlige 
anvendelsesbetingelser

Or. en

Begrundelse

Kravet om at oversætte den foreslåede anprisning til samtlige EU-medlemsstaters sprog er 
unødvendigt og urimeligt besværligt, især hvis et produkt kun tænkes lanceret i et eller nogle 
få lande.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 246
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et illustrerende eksempel på formulering 
af anprisningen på det sprog på hvilket 
ansøgningen forelægges for autoriteten og
herunder eventuelle særlige 
anvendelsesbetingelser

Or. en

Begrundelse

Det videnskabelige forhold og betydningen af en anprisning kan og skal underkastes en 
forudgående godkendelse, men det er meget vigtigt at give fabrikanterne en vis grad af 
fleksibilitet i formidlingen af de budskaber vedrørende kost og sundhed, som de sender til 
forbrugerne. Selv om det generelle budskab om ernæring og sundhed ikke ændrer sig, giver 
fleksibilitet i formidlingen af dette budskab fabrikanterne mulighed for at tilpasse sig 
markedets dynamik og udviklingen i forbrugernes viden. Man må skelne mellem den 
videnskabelige relation og formidlingen af anprisningen.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 247
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et forslag til formulering af den 
sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, 
herunder eventuelle særlige 
anvendelsesbetingelser

Or. fi

Begrundelse

Kravet om, at ansøgerne skal udfærdige formuleringen af anprisningen på alle EU-sprog 
påfører ikke blot SMV'er, men alle økonomiske operatører unødvendigt besvær. Der er 
forskellige traditioner med hensyn til, hvordan oplysningerne præsenteres på de forskellige 
sproglige og kulturelle områder. Det mest hensigtsmæssige vil være lade det være op til 
medlemsstaternes eksperter at afgøre, hvordan anprisningerne skal formuleres  på de 
forskellige sprog, f.eks. som led i proceduren for godkendelse af anprisninger 
(forskriftsudvalgsprocedure).

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 248
Artikel 14, stk. 2, litra e
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e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et forslag til formulering (på det/de sprog 
i den/de medlemsstater hvor godkendelsen 
tænkes anvendt) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

Or. en

Begrundelse

Det er en større udskrivning for virksomhederne, især for smv'er, at skulle oversætte de 
anprisninger der ansøges om til hvert enkelt fællesskabssprog. Dette gælder især, hvis de 
pågældende produkter kun er tænkt sendt på markedet i en eller to medlemsstater. Det ville 
være passende for en fornuftig og afvejet fremgangsmåde - som f.x. behovet for kun det/de 
sprog i det land/de lande, hvor man forventer at anvende anprisningen - at den fandt udtryk i 
de regler der skal fastsættes under artikel 14, stk. 3, i overensstemmelse med den procedure 
der henvises til i artikel 23, stk. 2.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jules Maaten

Ændringsforslag 249
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et forslag til formulering (på et EU-sprog) 
af den sundhedsanprisning, ansøgningen 
vedrører, herunder eventuelle særlige 
anvendelsesbetingelser

Or. de

Begrundelse

Ansøgerne, navnlig små og mellemstore virksomheder vil ikke kunne klare at vurdere 
teksterne på alle EU-sprog. Unødig bureaukratisk belastning og høje omkostninger for 
ansøgerne vil kunne undgås, hvis teksterne kun skal indgives på ét EU-sprog.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 250
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) nøgleord (på alle EU-sprog) i den 
sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, 
herunder eventuelle særlige 
anvendelsesbetingelser

Or. de
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Begrundelse

Det er Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets opgave at kontrollere, at anprisninger 
er videnskabeligt dokumenteret. I den forbindelse drejer det sig ikke om kontrol af de enkelte 
formuleringer.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 251
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) væsentlige elementer af formuleringen 
af anprisningen (på alle EU-sprog), og
eventuelt særlige anvendelsesbetingelser

Or. en

Begrundelse

Den procedure, som Kommissionen foreslår, anerkender ikke behovet for at tage hensyn til 
udviklingen i forbrugernes viden og opfattelse (hvilket pr. definition ikke kan vurderes på 
forhånd). Dette kan også give anledning til en situation, hvor fabrikanterne søger om 
tilladelse til en anden formulering for at etablere en forbindelse, der allerede er blevet 
godkendt, hvilket ville fordoble Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets arbejde.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 252
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) væsentlige elementer til formuleringen
(på alle EU-sprog) af den 
sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, 
og eventuelt særlige anvendelsesbetingelser

Or. en

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 253
Artikel 14, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) videnskabelige data der er 
proportionale med arten af de fordele der 
bedyres

Or. en
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Begrundelse

Selv om forholdet mellem den videnskabelige dokumentation og meningen med anprisningen 
kan gøres til genstand for godkendelse, er det vigtigt at give producenterne en grad af 
fleksibilitet, for så vidt angår formidling af anprisningen. Som det er nu, tager 
Kommissionens forslag ikke hensyn hertil.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 254
Artikel 14, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) en vareprøve af den foreslåede 
emballage til den fødevare, som en 
anprisning skal gælde, hvoraf klart 
fremgår den ordlyd, der er benyttet i 
anprisningen, og den benyttede 
etikettering;

Or. fr

Begrundelse

Artikel 24 giver medlemsstaterne ret til at bede fabrikanten af den fødevare, som en 
anprisning gælder, om en model af den etikette, han anvender til produktet.

I forbindelse med godkendelsesproceduren for sundhedsanprisninger, som denne artikel 14 
refererer til, bør der ud over leveringen af et forslag til ordlyd for den anprisning, som der 
søges om godkendelse for, vedføjes en vareprøve af den foreslåede emballage, hvoraf 
anprisningens ordlyd og den anvendte etikette klart fremgår. Når det drejer sig om oplysning, 
er såvel indhold som form vigtige og kan i større eller mindre grad influere på 
køberadfærden.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 255
Artikel 14, stk. 3

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.

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, og efter at et 
forbrugerpanel har udtalt sig om, hvordan 
anprisningen opfattes og forstås.

Or. en
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Begrundelse

Skønt det anerkendes, at der bør fastsættes en bestemt oplysningsmængde, er det tilsvarende 
vigtigt at undersøge opfattelsen af anprisninger, hvilket bedst kan gøres ved hjælp af et 
forbrugerpanel, der skal høres inden for rammerne af godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 256
Artikel 14, stk. 3

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.

3. Gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel, herunder regler om, hvordan en 
ansøgning udarbejdes og indgives, skal 
afspejle behovet for at undgå unødvendige 
byrder på ansøgerne og på autoriteten, og
vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, 
efter høring af autoriteten.

Or. en

Begrundelse

Procedurerne må nødvendigvis være proportionelle. Mange af ansøgerne er måske smv'er og 
bør ikke anmodes om at fremskaffe flere data end nødvendigt for at dokumentere den 
pågældende anprisning. Gennemførelsesbestemmelserne bør afspejle disse overvejelser.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 257
Artikel 14, stk. 3

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.

3. Gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel, herunder regler om, hvordan en 
anmeldelse udarbejdes og indgives, 
vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, 
efter høring af autoriteten.

Or. de

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 258
Artikel 14, stk. 3 a (nyt)
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3a. Der bør ydes små og mellemstore 
virksomheder en særlig hjælp under 
udarbejdelsen af dossiererne og, om 
fornødent, forberedes en 
dispensationsordning for at holde styr på 
udgifterne i forbindelse med indførelsen af 
denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

SMV'er må ikke straffes med indførelsen af denne nye ordning

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 259
Artikel 14, stk. 4

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.

4. Inden denne forordning finder anvendelse, 
offentliggør autoriteten en detaljeret 
vejledning, der skal være til hjælp for 
producenten eller importøren i forbindelse 
med udarbejdelsen og indsendelsen af 
ansøgninger.

Or. de

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 260
Artikel 14, stk. 4

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.

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. Reglerne 
for udarbejdlse og indgivelse af 
ansøgninger skal indeholde en 
bestemmelse, der garanterer ansøgerens ret 
til at forsvare sin ansøgning foran 
autoriteten. Denne bestemmelse vil 
udtrykkeligt indeholde retten til at 
fremlægge yderligere data i løbet af 
autoritetens evaluering af ansøgningen.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at regelsættet om godkendelse af anprisninger kommer til at indeholde en 
mulighed for ansøgeren til at fremlægge argumenter til støtte for teser der er specificeret i 
ansøgningen og, om nødvendigt, at supplere ansøgningen eller fremføre yderligere 
forklaringer.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 261
Artikel 14 a (ny)

Artikel 14a
Kommissionens begrundede udtalelse og 

autoritetens udtalelser
1. Kommissionen kan inden fire måneder 
efter, at anmeldelsen i henhold til artikel 
10, stk. 1, er indgået til autoriteten, afgive 
en begrundet udtalelse, hvis den er nået 
frem til, at en sundhedsanprisning ikke 
opfylder almindelige betingelser i kapitel II 
eller de særlige betingelser i dette kapitel
2. Med afgivelsen af den begrundede 
udtalelse opfordres autoriteten til at 
udarbejde en udtalelse vedrørende 
sundhedsanprisningens forenelighed med 
de almindelige betingelser i kapitel II og de 
særlige betingelser i dette kapitel. 
3. Autoriteten underretter straks 
producenten eller importøren om, at 
sundhedsanprisningen ikke længere må 
anvendes, førend
- der er truffet afgørelse om godkendelse i 
henhold til proceduren i artikel 16, eller
- der er forløbet fire måneder efter 
modtagelsen af anmeldelsen i henhold til 
artikel 10, stk. 1, uden at der er truffet en 
afgørelse.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget fastlægger nærmere regler om "Kommissionens begrundede udtalelse".
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 262
Artikel 15, stk. 1

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.

1. I tilfælde af tvivl om det videnskabelige 
grundlag for en sundhedsanprisning, kan 
autoriteten efter anmodning fra 
Kommissionen blive bedt om at afgive 
udtalelse. Autoriteten tilstræber at afgive 
udtalelse inden tre måneder efter 
modtagelsen af indberetningen. Denne frist 
forlænges, når autoriteten anmoder om 
supplerende oplysninger fra producenten 
eller importøren, jf. stk. 2.

Hersker der så stor tvivl om det 
videnskabelige grundlag for en 
sundhedsanprisning, at der ikke kan 
forventes en positiv udtalelse fra 
autoriteten, kan Kommissionen forbyde 
yderligere anvendelse af 
sundhedsanprisningerne

Or. de

Begrundelse

Ændringen er en nødvendig følge af ændringsforslaget til artikel 10, stk. 1, og den deri 
indeholdte omstilling til en indberetningsprocedure.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 263
Artikel 15, stk. 1

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.

1.  Autoriteten afgiver udtalelse inden fire
måneder efter modtagelsen af 
Kommissionens begrundede udtalelse. 
Denne frist forlænges, når autoriteten 
anmoder om supplerende oplysninger fra 
ansøgeren, jf. stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Ordlyden sikrer pålidelige frister for beslutningsprocessen.
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Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 264
Artikel 15, stk. 1

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.

1. Autoriteten afgiver udtalelse inden seks
måneder efter modtagelsen af en gyldig 
ansøgning. Denne frist forlænges, når 
autoriteten anmoder om supplerende 
oplysninger fra ansøgeren, jf. stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 265
Artikel 15, stk. 2

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist.

2. Ansøgeren har direkte adgang til 
autoritetens sagkyndige panel samt ret til at 
blive hørt og ret til at fremkomme med 
yderligere detaljer til ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

At udelukke den mulighed for en åben dokumentfortegnelse, som der er krav om under 
processen med godkendelse af anprisninger, vil sikre godkendelsesprocessen mod 
embedsmændenes skalten og valten. På den anden side er det af afgørende betydning at give 
ansøgeren mulighed for at indgive yderligere forklaringer og, om nødvendigt, at supplere 
ansøgningen.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 266
Artikel 15, stk. 2

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist.

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
producenten eller importøren om at afgive 
supplerende oplysninger til ansøgningen 
inden for en nærmere angivet tidsfrist.

Or. de
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 267
Artikel 15, stk. 2

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist.

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist. Ansøgeren kan 
optage direkte kontakt med Autoritetens 
eksperter og, om nødvendigt, anmode om at 
blive hørt.

Or. fr

Begrundelse

Hvis der er behov herfor, skal ansøgeren kunne lade sig høre af eksperterne i 
Fødevareautoriteten med henblik på at komme med yderligere, nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 268
Artikel 15, stk. 3

3. Autoriteten skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere

3. Autoriteten skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere

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

a) at sundhedsanprisningen er underbygget 
med data

b) at formuleringen af 
sundhedsanprisningen opfylder kravene i 
denne forordning

b) at sundhedsanprisningen opfylder kravene 
i denne forordning

c) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er forståelig og 
meningsfuld for forbrugeren.

c) at sundhedsanprisningen er forståelig og 
meningsfuld for forbrugeren.

Or. de

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 269
Artikel 15, stk. 3
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3. Autoriteten skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere

3. Autoriteten skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere

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

a) at de foreslåede formuleringer af 
sundhedsanprisningen er underbygget med 
data

b) at formuleringen af 
sundhedsanprisningen opfylder kravene i 
denne forordning

b) at formuleringerne af 
sundhedsanprisningen opfylder kravene i 
denne forordning

c) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er forståelig og 
meningsfuld for forbrugeren.

c) at de foreslåede formuleringer af 
sundhedsanprisningen er forståelige og 
meningsfulde for forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig om EFSA's videnskabelige vurdering af indholdsmæssigt identiske 
formuleringer af sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 270
Artikel 15, stk. 4, litra a

a) ansøgerens navn og adresse a) producentens eller importørens navn og 
adresse

Or. de

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 271
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

c) den indholdsmæssigt identiske
formulering af den foreslåede 
sundhedsanprisning 

Or. de
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 272
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

c) det illustrerende eksempel på
formulering og indhold af den foreslåede 

sundhedsanprisning på de landes sprog hvor 
produktet tænkes markedsført,

Or. en

Begrundelse

Kravet om at oversætte den foreslåede anprisning til alle EU-sprog er unødvendigt og alt for 
besværligt, navnlig såfremt et produkt kun er bestemt for et eller nogle få lande.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 273
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

c) den anbefalede formulering, på alle de 
landes sprog, hvor produktet tænkes 
markedsført;

Or. fr

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 274
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

c) meningen og en illustrerende 
formulering  af den foreslåede 
sundhedsanprisning,

Or. en

Ændringsforslag af Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ændringsforslag 275
Artikel 15, stk. 4, litra c
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c) den anbefalede formulering af den 
foreslåede sundhedsanprisning på alle EU-
sprog

c)  de væsentlige elementer for
formuleringen af anprisningen på alle EU-
sprog,

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, 

Ændringsforslag 276
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

c) nøgleord i sundhedsanprisningerne på 
alle EU-sprog

Or. de

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jules Maaten

Ændringsforslag 277
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

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

Or. de

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 278
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

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

Or. de
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Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 279
Artikel 15, stk. 4 a (nyt)

4a. I tilfælde af en udtalelse med forbehold 
til sundhedsanprisningen, tilsendes 
ansøgeren udtalelsen, vedlagt 
overvejelserne til støtte for denne udtalelse. 
Ansøgeren har så en måned fra 
modtagelsen af udtalelsen at regne til at 
fremsende supplerende oplysninger til
Autoriteten forud for den endelige 
vedtagelse og offentliggørelse af udtalelsen.

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 280
Artikel 15, stk. 4 a (nyt)

4a. Ansøgere har ret til inden for én måned 
at appellere en negativ eller betinget positiv 
vurdering fra EFSA's side af en 
anprisnings videnskabelige værdi.

Or. en

Begrundelse

Ansøgningen bør udstyres med en ret til at appellere en negativ eller betinget positiv 
afgørelse om godkendelse af en bestemt anprisning. 

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 281
Artikel 15, stk. 5

5. Autoriteten sender sin udtalelse til 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
ansøgeren sammen med en rapport, der 
beskriver dens vurdering af 
sundhedsanprisningen, og med en 
begrundelse for udtalelsen.

5. Autoriteten sender sin udtalelse til 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
producenten eller importøren sammen med 
en rapport, der beskriver dens vurdering af 
sundhedsanprisningen, og med en 
begrundelse for udtalelsen.
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Or. de

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 282
Artikel 15, stk. 5

5. Autoriteten sender sin udtalelse til 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
ansøgeren sammen med en rapport, der 
beskriver dens vurdering af 
sundhedsanprisningen, og med en 
begrundelse for udtalelsen.

5. Autoriteten sender sin endelige udtalelse 
til Kommissionen, medlemsstaterne og 
ansøgeren sammen med en rapport, der 
beskriver dens vurdering af 
sundhedsanprisningen, og med en 
begrundelse for udtalelsen.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at garantere effektivitet i beslutningstagningen. Til dette formål opereres der 
med en frist på fire måneder, i løbet af hvilken Fødevareautoriteten skal afgive sin endelige 
udtalelse. Til gengæld får ansøgeren en måned til at appellere i tilfælde af, at der er 
usikkerhed omkring en anprisnings videnskabelige begrundelser.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 283
Artikel 16, overskrift og stk. 1

EF-godkendelse Beslutning om den begrundede udtalelse
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.

1. Senest en måned 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 og
relevante bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen. Såfremt udkastet 
til beslutning ikke er i overensstemmelse 
med autoritetens udtalelse, udarbejder 
Kommissionen en redegørelse, hvori 
afvigelsen begrundes.

Or. de
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Begrundelse

Det er ikke anført, hvilke andre legitime faktorer der kan komme i betragtning som led i 
beslutningen om det videnskabelige grundlag for en anprisning. Her behandles kun det 
spørgsmål, om der er et passende og videnskabeligt grundlag for en sundhedsanprisning. Der 
er i den forbindelse ikke plads til andre mere almene eller endog sundhedspolitiske 
overvejelser.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 284
Artikel 16, overskrift og stk. 1

EF-godkendelse Beslutning vedrørende anmeldelsen
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.

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 anmeldelse, 
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.

Or. de

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 285
Artikel 16, stk. 4

4. Kommissionen giver straks ansøgeren
meddelelse om den trufne beslutning og 
offentliggør nærmere detaljer om 
beslutningen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

4. Kommissionen giver straks producenten 
eller importøren meddelelse om den trufne 
beslutning og offentliggør nærmere detaljer 
om beslutningen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. de
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Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 286
Artikel 17, overskrift og stk. 1

Ændring, suspension og tilbagekaldelse af 
godkendelser

Ændring, suspension og tilbagekaldelse af 
beslutninger

1. Indehaveren af en godkendelse kan efter 
proceduren i artikel 14 ansøge om en 
ændring af en eksisterende godkendelse.

1. Producenten eller importøren kan efter 
proceduren i artikel 14 ansøge om en 
ændring af en eksisterende godkendelse.

Or. de

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 287
Artikel 17, stk. 3

3. Kommissionen behandler autoritetens 
udtalelse hurtigst muligt. Godkendelsen
ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i 
givet fald efter proceduren i artikel 16.

3. Kommissionen behandler autoritetens 
udtalelse hurtigst muligt. Beslutningen
ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i 
givet fald efter proceduren i artikel 16.

Or. de

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 288
Artikel 17, stk. 3

3. Kommissionen behandler autoritetens 
udtalelse hurtigst muligt. Godkendelsen 
ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i 
givet fald efter proceduren i artikel 16.

3. Kommissionen behandler autoritetens 
udtalelse inden tre måneder. Godkendelsen 
ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i 
givet fald efter proceduren i artikel 16.

Or. en

Begrundelse

En tidsangivelse ville give større klarhed.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 289
Artikel 17 a (ny)

Artikel 17a
Vederlag

Efter høring af autoriteten forelægger 
Kommissionen et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
indførelse af vederlag for vurdering af en 
ansøgning.

Or. <Origien

Begrundelse

Industrien bør bidrage til de administrative omkostninger i forbindelse med en ansøgning om 
sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 290
Artikel 18, stk. 2

2. Registret skal omfatte følgende: 2. Registret skal omfatte følgende:

a) ernæringsanprisningerne og de 
betingelser, der gælder for dem, jf. bilaget

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

b) sundhedsanprisningerne, jf. artikel 12, 
og sundhedsanprisningerne, som der er 
truffet positiv beslutning om, jf. artikel 13, 
stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 19, stk. 1 og 
2, artikel 21, stk. 2, og artikel 22, stk. 2, og 
de betingelser, der gælder for dem

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:

Sundhedsanprisninger, der er truffet 
afgørelse om 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

1) dato for Kommissionens beslutning om
sundhedsanprisningen og navnet på den 
oprindelige anmelder
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2) at Kommissionen har godkendt 
sundhedsanprisningen på grundlag af data, 
som er underlagt ejendomsrettigheder 

2) at Kommissionen har truffet afgørelse om
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) at anvendelsen af sundhedsanprisningen 
er omfattet af restriktioner, medmindre en 
efterfølgende producent eller importør 
opnår beslutningen uden henvisning til de 
data fra den oprindelige producent eller 
importør, som er underlagt 
ejendomsrettigheder.

Or. de

Begrundelse

Fristens udløb gælder også som beslutning.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Ændringsforslag 291
Artikel 18, stk. 2, litra c

c) en liste over afviste 
sundhedsanprisninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Grundene til at afvise en anprisning kan være mange og afhænger i sagens natur af 
omstændighederne. Det kan godt tænkes, at en negativ udtalelse eller afgørelse bygger på 
utilstrækkelige videnskabelige data som måske kan løses på et senere tidspunkt. De 
potentielle negative følger for ansøgeren kan være betydelige (konkurrencemæssige ulemper 
ved at røbe et forskningsområde eller en forskningsretning).

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 292
Artikel 18, stk. 2 a (nyt)

2a. Autoriteten og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder fører hver for sig 
et register over de videnskabelige arbejder, 
der er brugt til at begrunde anvendelsen af 
ernærings- og sundhedsanprisninger.
Dette register refererer især til 
anprisninger, der er godkendt og anvendt 
til fødevarer, der har været genstand for 
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anprisninger, for hver videnskabelig 
undersøgelse og for hver kategori af 
anprisning.

Or. fr

Begrundelse

Myndighederne, både fællesskabernes og de nationale, bør føre et register over de 
videnskabelige arbejder, der har gjort det muligt at begrunde ernærings- og 
sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 293
Artikel 18, stk. 3

3. Registret skal være offentligt tilgængeligt. 3. Offentligheden skal have adgang til 
registrene, f.eks. ved at lægge dem ind på 
Autoritetens og medlemsstaternes 
kompetente myndigheders internet-
hjemmesider, hvis de sidste har en sådan.

Or. fr

Begrundelse

Samtlige oplysninger vedrørende anprisningerne, herunder de videnskabelige referencer, skal 
være til rådighed for offentligheden, f.eks. ved at de lægges ud på EU-myndighedernes og de 
nationale myndigheders internet-sider.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 294
Artikel 18 a (ny)

Artikel 18a
Senest 18 månder efter at denne forordning 
er trådt i kraft, suppleres den med et EU-
direktiv om forbrugeroplysning, der 
udarbejdes analogt med direktiv 2003/4/EF 
om offentlig adgang til miljøoplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Ligesom forordningen om adgang til miljøoplysninger skal EU-direktivet om 
forbrugeroplysning sikre forbrugerne tilstrækkelig adgang til oplysninger.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 295
Artikel 18 b (ny)

Article 18b
Senest 18 måneder efter at denne 
forordning er trådt i kraft skal Europa-
Parlamentet og Rådet forelægges et forslag 
til ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF 
af 10. september 1984 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
vildledende reklame1, med henblik på at 
forbyde brugen af legetøj i 
markedsføringen. 
1 EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17.

Or. en

Begrundelse

Legetøj indlagt i forskellige former for fødevarer såsom cerealier til morgenmad er en 
særdeles effektiv måde at påvirke børns fødevarevalg på. Denne form for markedsføring er 
man nødt til at regulere for at gøre noget ved den tiltagende fedme hos børn.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey, Anne Ferreira

Ændringsforslag 296
Artikel 19, stk. 1, indledning

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

1. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk. 
2, skal være indeholdt i ansøgningen, må i 
tre 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
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Or. fr

At tillade en periode på syv års databeskyttelse er overdrevet og det samme som at tildele et 
produkt, der betjener sig af ernærings- og sundhedsanprisninger, handelsmæssig eneret og 
forbyde andre virksomhedsledere i sektoren at benytte videnskabelige data og andre 
oplysninger, som er indeholdt i ansøgningen. Det er derfor hensigtsmæssigt at begrænse 
denne databeskyttelsesperiode til tre år, også i betragtning af de forskellige former for 
beskyttelse (ejendomsrettigheder, nationalt og/eller EU-mærke, bestalling), som lederen af en 
fødevarevirksomhed har til sin rådighed.
Desuden kan man ikke sidestille medikamenter og fødevarer, som måtte have en 
sundhedsanprisning. Generelt set er det forsigtigt og klogt ikke at udstrække brugen af en 
sådan indretning til alle industrisektorer under det, helt igennem forståelige, påskud at ville 
gavne innovation og investering. Umådeholden anvendelse af dette arsenal risikerer hurtigt 
at gøre det virkningsløst.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Dorette Corbey

Ændringsforslag 297
Artikel 19, stk. 2

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.

2. Indtil udgangen af treårsperioden, 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.

Or. fr

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Renate Sommer

Ændringsforslag 298
Artikel 19 a (ny)

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 
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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.

Or. fr

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 299
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20a
Uanset artiklerne 3 og 4 i direktiv 
2002/46/EF om kosttilskud kan 
medlemsstaterne uden tidsbegrænsning 
tillade, at der på deres territorium handles 
med og markedsføres kosttilskudsprodukter 
indeholdende vitaminer og mineraler der 
ikke figurerer på listen i direktivets bilag I, 
eller i former der ikke figurerer i direktivets 
bilag II, forudsat:
a) at produktet opfylder denne forordning.
b) at det pågældende vitamin- eller 
mineralstof benyttes i ét eller flere 
kosttilskud, som var på markedet i EU den 
12. juli 2002, og
c) at Den Europæiske Fødevareautoritet 
ikke har afgivet en ugunstig udtalelse, for 
så vidt angår brugen af det pågældende 
vitamin- eller mineralstof, eller dets brug i 
den form, i fremstillingen af kosttilskud.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene overholder subsidiaritetsprincippet ved at tillade medlemsstaterne at 
beskytte deres statsborgeres sundhed, samtidig med at de undgår unødvendigt at skulle 
indstille salg af produkter, der har været solgt sikkert i enkelte medlemsstater i årevis.
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 300
Artikel 20 b (ny)

Article 20b

Uanset bestemmelserne i artikel 3 og 5 i 
direktiv 2002/46/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om kosttilskud kan 
medlemsstaterne på deres territorium 
tillade handel med og markedsføring af 
kosttilskud med et indhold af vitaminer og 
mineraler eller former for vitaminer eller 
mineraler, der overskrider de tilladte 
mængder i henhold til artikel 5, stk. 4, i 
ovennævnte direktiv, forudsat at produktet 
opfylder bestemmelserne i nærværende 
forordning.  

Or. en

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 301
Artikel 22, stk. 2, afsnit 2

Kommissionen kan på eget initiativ indlede 
denne procedure.

Kommissionen kan også på eget initiativ 
indlede denne procedure.

Or. nl

Begrundelse

Denne procedure henhører ikke under Kommissionens enekompetence. Ifølge artikel 22, stk. 
1, kan også medlemsstaterne indlede denne procedure.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 302
Artikel 24

For at lette effektiv kontrol med fødevarer 
med ernærings- eller sundhedsanprisninger 
kan medlemsstaterne kræve, at producenten 
eller den, der er ansvarlig for 

For at lette effektiv kontrol med fødevarer 
med ernærings- eller sundhedsanprisninger  
pålægger medlemsstaterne producenten eller 
den, der er ansvarlig for markedsføringen af 
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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.

sådanne fødevarer på deres område, at 
underrette den kompetente myndighed om 
denne markedsføring ved at fremsende en 
model af den mærkning, der anvendes til 
produktet.

Or. en

Begrundelse

Det er overordentligt vigtigt at føre tilsyn med anvendelsen af sundhedsanprisninger. 
Obligatorisk meddelelse om sundhedsanprisninger er den bedste måde at bistå de nationale 
regeringer med at sikre den korrekte brug af sådanne anprisninger og kontrollere den 
eventuelle indvirkning heraf på befolkningens sundhed. 

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 303
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 (EFSA) 
kontrollerer reklamekampagner for
fødevarer med ernærings- og 
sundhedsanprisninger for at sikre, at 
forbrugerne ikke vildledes af sådanne 
oplysninger, jf. direktiv 2001/13/EF.

Or. en

Begrundelse

Reklamekampagner/logoer/sportsfolks produktanbefalinger har alle stor betydning for, 
hvordan ernærings- og sundhedsanprisninger opfattes af forbrugeren. I USA kontrollerer 
"Federal Trade Commission", om reklamekampagner for fødevarer er i overensstemmelse 
med de gældende bestemmelser. På samme måde bør EU give EFSA beføjelse til at 
kontrollere og kommentere særlige tilfælde, hvor reklamer vildleder snarere end vejleder 
forbrugeren.
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 304
Artikel 25

Senest den [sidste dag i den femte måned
efter vedtagelsen + 6 år], forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, navnlig om markedsudviklingen 
for fødevarer omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til ændringer.

Senest den [sidste dag i måneden efter 
vedtagelsen + 3 år], forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, navnlig om markedsudviklingen 
for fødevarer omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger og om eventuelle 
problemer i forbindelse med artikel 1, stk. 
5,  om varemærker, om nødvendigt ledsaget 
af et forslag til ændringer.

Or. en

Begrundelse

Revision på et tidligere tidspunkt giver mulighed for at undersøge eventuelle konflikter 
mellem forordningen og den gældende lovgivning om varemærker. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 305
Artikel 25

Senest den [sidste dag i den femte måned 
efter vedtagelsen + 6 år], forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, navnlig om markedsudviklingen 
for fødevarer omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til ændringer.

Senest den [sidste dag i den femte måned 
efter vedtagelsen + 4 år], derefter hvert 
tredje år, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning, navnlig 
om markedsudviklingen for fødevarer 
omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til ændringer.

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede frist er for lang til at undersøge, om denne nye 
fællesskabslovgivning iværksættes som den skal. Det er desuden helt nødvendigt at forkorte 
denne tidsfrist med henblik på at komme i gang med denne behandling og, om nødvendigt, 
med at stille forslag om ændring af fællesskabslovgivningen.
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Derudover bør der efterfølgende regelmæssigt rapporteres om iværksættelsen af 
lovgivningen.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 306
Artikel 25

Senest den [sidste dag i den femte måned 
efter vedtagelsen + 6 år], forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, navnlig om markedsudviklingen 
for fødevarer omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til ændringer.

Senest den [sidste dag i den femte måned 
efter vedtagelsen + 6 år], forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, navnlig om markedsudviklingen 
for fødevarer omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til ændringer.

Evalueringen bør ligeledes omfatte en 
eventuel indvirkning på folkesundheden. 

Or. en

Begrundelse

En veldokumenteret rapport fra Kommissionen til Parlamentet med eventuelle 
ændringsforslag kræver en evaluering af indvirkningen af anprisninger på befolkningens 
sundhed.

Ændringsforslag af Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Ændringsforslag 307
Artikel 25 a (ny)

Artikel 25a
Overgangsforanstaltninger

Anprisninger af fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, der er blevet anvendt i 
overensstemmelse med nationale 
bestemmelser inden den i artikel 26 anførte 
ikrafttrædelsesdato, kan fortsat anvendes 
indtil vedtagelsen af Kommissionens 
direktiv om levnedsmidler til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især til sportsfolk, baseret 
på direktiv 89/398/EØF om levnedsmidler 
bestemt til særlig ernæring.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i færd med at udarbejde et direktiv om levnedsmidler til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde under rammedirektivet om levnedsmidler 
bestemt til særlig ernæring (direktiv 89/398). Dette kommende direktiv vil skabe klarhed over 
anprisninger af fødevarer til sportsfolk. Det drejer sig om anprisninger med særlig sigte på 
produkter, der anvendes af sportsfolk, og med det specifikke direktiv gives der mulighed for at 
få defineret behørige anprisningskriterier. Derfor bør der indføres overgangsforanstaltninger 
i nærværende forordning, indtil det pågældende direktiv er blevet vedtaget.

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 308
Artikel 26

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

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

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

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 
datoen for denne forordnings anvendelse, 
der ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning, kan markedsføres indtil den  
[sidste dag i den attende måned efter
anvendelsen] eller indtil udløbet af deres 
holdbarhed, såfremt denne indtræder 
senere. 

De i artikel 12, stk. 1, omhandlede 
sundhedsanprisninger kan fortsat anvendes  
under fødevarevirksomhedslederens ansvar 
fra den i artikel 26 fastsatte 
ikrafttrædelsesdato indtil vedtagelsen af 
den i artikel 12, stk. 2a, omhandlede liste, 
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. 
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 
fødevarebestanddele på tidspunktet for 
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forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat 
anvendes, hvis der indgives en ansøgning i 
henhold til artikel 14 senest 12 måneder 
efter denne forordnings anvendelse og 
højst seks måneder efter vedtagelsen af en 
endelig afgørelse i henhold til artikel 16. 
Sådanne ansøgninger er ikke omfattet af de 
tidsfrister, der er fastsat i artikel 15, stk. 1 
og 2, og artikel 16, stk. 1.

Or. en

I forordningen bør der åbnes mulighed for behørige overgangsperioder både i forbindelse 
med sundhedsanprisninger, der henhører under artikel 12 - anprisninger, som er baseret på 
almindeligt anerkendte videnskabelige data - uanset om de indgår i Kommissionens endelige 
liste over tilladte anprisninger, og i forbindelse med produkter med sundhedsanprisninger, 
der allerede er markedsførte, men som skal godkendes i henhold til bestemmelserne i 
nærværende forslag.

Samtidig bør udfasningsperioden for fødevarer, der er markedsført eller mærket inden 
ikrafttrædelsesdatoen, og som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, forlænges. 
Den foreslåede overgangsperiode er måske ikke tilstrækkelig lang, da offentliggørelse af 
EFSA's vejledning, godkendelsesproceduren (mindst 6 måneder) og ændringer af mærkning 
og præsentation måske ikke er gennemført i løbet af de elleve måneder, der er anført.  

Fforordningen bør gøre det muligt for selskaber 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 det pågældende selskab har indgivet en ansøgning 
i henhold til godkendelsesproceduren. 

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 309
Artikel 26, stk. 2

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

Den anvendes fra den [sidste dag i den 
treogtyvende måned efter offentliggørelsen].

Or. en

Begrundelse

En overgangsperiode på 23 måneder vil sikre mindst mulig forstyrrelse og lavest mulige 
omkostninger for selskaber, som er nødt til at ændre mærkningen af deres produkter for at 
opfylde den nye forordnings krav. Såfremt overgangsperioden er for kort, kan det desuden 
blive nødvendigt at fjerne og om-mærke en række produkter med lang holdbarhed, navnlig 
fødevaretilskud, fra detailhandelen med en højere salgspris til følge. Desuden fremstilles visse 
former for emballage med dyrt tryk, som f.eks. tetrapak kartoner, i store partier, ofte med så 
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store intervaller som muligt med henblik på at opfylde emballagebehovet for 2-4 år ad 
gangen.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 310
Artikel 26, stk. 2 a (nyt)

Andre sundhedsanprisninger end dem, der 
er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i 
overensstemmelse med de gældende 
nationale  bestemmelser, kan forblive på 
markedet, hvis der indgives en ansøgning i 
henhold til artikel 14 senest 12 måneder 
efter denne forordnings anvendelse og 
højst seks måneder efter vedtagelsen af en 
endelig afgørelse i henhold til artikel 16.
Sundhedsanprisninger, der er henvist til i 
artikel 12, stk. 1, og som senere bortfalder i 
medfør af den i artikel 23 omhandlede 
procedure, kan fortsat anvendes indtil den 
sidste dag i den sjette måned, efter en sådan 
afgørelse er truffet. 

Or. en

Begrundelse

Sådanne overgangsperioder for forskellige kategorier af sundhedsanprisninger vil sikre 
mindst mulig forstyrrelse og lavest mulige omkostninger for selskaber, som er nødt til at 
ændre mærkningen af deres produkter for at opfylde den nye forordnings krav.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 311
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 
denne dato, der ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, kan markedsføres 
indtil den [sidste dag i den treogtyvende 
måned efter offentliggørelsen].

Or. en
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Begrundelse

Virksomhedsledere bør have en rimelig frist til at tilpasse deres produkter til forordningens 
bestemmelser.

Ændringsforslag af Jules Maaten, Holger Krahmer

Ændringsforslag 312
Bilag, overskrift

Ernæringsanprisninger og betingelserne 
for anvendelse heraf

udgår

Or. en

Begrundelse

Ansvaret for formuleringen af ernæringsanprisninger bør ligge hos virksomhederne. 
Obligatoriske krav til ernæringsanprisninger bør fastsættes i det snarlige forslag om 
næringsdeklarationer.

Ændringsforslag af Jules Maaten og Chris Davies

Ændringsforslag 313
Bilag, ny sektion a før sektion "ENERGIFATTIG"

HØJT ENERGIINDHOLD
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt energiindhold, og anprisninger, 
der må antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder over 60 kcal /100 ml 
eller 250 kcal /100 g.

Or. en

Begrundelse

Artikel 2, stk. 4, indeholder en definition af "ernæringsanprisning", og der henvises i litra a til 
den energi (kalorieværdi), som den pågældende fødevare "giver i nedsat eller øget grad". 
Bilaget indeholder imidlertid kun bestemmelser vedrørende anprisninger om 
energireducerede fødevarer. For sammenhængens skyld bør der indføjes en anprisning 
vedrørende fødevarer med et højt energiindhold.
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Ændringsforslag af Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ændringsforslag 314
Bilag, ny sektion a efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

RIG PÅ OMEGA 3
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af omega 3, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst én af følgende 
forudsætninger er opfyldt:

- mindst 0,6g alfalinolensyre pr. 
100g/100ml produkt
- mindst 60 g Omega 3 med meget lang 
kæde pr. 100g/100ml produkt
forudsat at det gennemsnitlige, daglige 
forbrug af produktet lever op til de mindst 
30% af det anbefalede fødevareindtag.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføjes et afsnit om et højt indhold af omega 3 for at oplyse forbrugeren om den 
seneste udvikling og de seneste henstillinger om omega 3-fedtsyrer. WHO anbefaler en øget 
indtagelse af omega 3-fedtsyrer.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 315
Bilag, ny sektion b efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

HØJT INDHOLD AF OMEGA 3
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af omega 3, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst én af følgende 
forudsætninger er opfyldt:
- mindst 0,6g alfalinolensyre pr. 
100g/100ml produkt
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- mindst 60 g Omega 3 med meget lang 
kæde pr. 100g/100ml produkt
forudsat at det gennemsnitlige, daglige 
forbrug af produktet lever op til  mindst 
30% af det fødevareindtag, som anbefales 
af WTO eller af regionale eller nationale 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

I mange nationale kostvejledninger anbefales forbrugerne at spise mere omega 3, som 
primært findes i fisk.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 316
Bilag, ny sektion c efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

HØJT INDHOLD AF OMEGA 6
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af omega 6, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst én af følgende to 
betingelser er overholdt:
- der er mindst 3,4 g linolensyre pr. 100 g / 
100 ml produkt.
- det gennemsnitlige, daglige forbrug af 
produktet lever op til  mindst 30% af det 
fødevareindtag, som anbefales af WTO 
eller af regionale eller nationale 
myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Forskningen viser, at der er en lavere risiko for hjertekarsygdomme, hvis mættet fedt erstattes 
af flerumættet fedt.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 317
Bilag, ny sektion d efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

OMEGA 6-FEDTSYREKILDE
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er en omega 6-fedtsyrekilde, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst én af følgende to 
betingelser er overholdt:
- der er mindst 1,7 g linolensyre pr. 100 g / 
100 ml produkt.
- ved daglig indtagelse af produktet 
opfyldes gennemsnitlig mindst 15 % af 
WHO's eller regionale eller nationale 
kostanbefalinger .

Or. en

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ændringsforslag 318
Bilag, ny sektion e efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

LAVT INDHOLD AF CHOLESTEROL
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et lavt indhold af cholesterol, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder højst 
0,02 g cholesterol/100 g (for faste stoffer) 
og højst 0,01g cholesterol/100 ml (for 
flydende produkter), samt under 1,5 g 
mættet fedt/100 g (for faste stoffer) og 
0,75g mættet fedt/100 ml (for flydende 
produkter), og højst 10 % af 
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energiindholdet må hidrøre fra mættet fedt.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt energiindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Or. en

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 319
Bilag, ny sektion f efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

Kolesterolfri
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er kolesterolfri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,005 g 
cholesterol/100 g (for faste stoffer) og højst 
0,005g cholesterol/100 ml (for flydende 
produkter), samt 
a) under 1,5 g mættet fedt/100 g (for faste
stoffer) og 0,75g mættet fedt/100 ml (for 
flydende produkter), idet de mættede 
fedtstoffer ikke må udgøre mere end 10 % 
af energiindholdet, eller
b)  70% af det totale indhold af fedtsyrer er 
umættede.
Drejer det sig om fødevarer, der fra 
naturens side er kolesterolfri, kan udtrykket 
"naturlig(t)" anvendes i anprisningen.

Or. nl

Begrundelse

Denne anprisning anerkendes af Codex Alimentarius. Den gennemsnitlige 
kolesterolindtagelse andrager for almindelige mennesker ca. 200-300 mg dagligt. 
Vegetabilske olier og fedtstoffer har et kolesterolindhold på under 5 mg/100 g, mens 
kolesterolindholdet i animalske fedtstoffer ligger på ca. 300 mg/100 g. Ved at erstatte 20 g 
animalsk fedt med vegetabilsk kan indtagelsen af kolesterol reduceres med 50-60 mg dagligt, 
dvs. med 20-25 %, hvorved også det totale plasmakolesterolindhold og indholdet af LDL-
kolesterol sænkes betragteligt.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta 
Korhola

Ændringsforslag 320
Bilag, ny sektion g efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

CHOLESTEROLFRI

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er cholesterolfri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,005 g 
chlosterol/100 g (for faste stoffer) eller 
højst 0,005 g chlosterol /100 ml (for 
flydende produkter) og 
- under 1,5 g mættet fedt/100 g (for faste 
stoffer) eller 0,75 g mættet fedt/100 ml (for 
flydende produkter), og højst 10 % af 
energiindholdet må hidrøre fra mættet fedt
- eller 70 % af de samlede fedtsyrer må 
være umættede.
Hvis det drejer sig om naturligt 
cholesterolfrie fødevarer, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Or. en

Begrundelse

Anprisningen er godkendt af Codex Alimentarius.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 321
Bilag, ny sektion h efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT"

KOLESTEROLFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er kolesterolfri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes under 
følgende betingelser:
a) Produktet indeholder højst 0,005 g/100 g 
(for faste stoffer) eller højst 0,005 g/100 ml 
(for flydende produkter).
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b) Produktet indeholder mindre end 1,5 g 
mættet fedt pr. 100 g (for faste stoffer) eller 
0,75 g mættet fedt pr. 100 ml (for flydende 
produkter).
c) Højst 10% af energiindholdet må hidrøre 
fra mættet fedt eller 70% af de samlede 
fedtsyrer må være umættede.
Hvis det drejer sig om naturligt 
kolesterolfrie fødevarer, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Or. sv

Begrundelse

Dette er godkendt i Codex. Den gennemsnitlige kolesterolindtagelse ligger på ca. 200-300 g 
om dagen. Vegetabilske olier/fedt har et kolesterolindhold på mindre end 5 mg kolesterol/100 
g, mens animalsk fedt har et kolesterolindhold på ca. 300 mg/100 g. Hvis 20 g animalsk fedt 
erstattes med 20 g vegetabilsk fedt, falder kolesterolindholdet med 50-60 mg om dagen, 
hvilket svarer til en reduktion på 20-25%. Dette medfører en væsentlig reduktion af total 
kolesterol i plasma og skadelig LDL-kolesterol.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 322
Bilag, sektion "SUKKERFRI", punkt 1

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
sukkerfri, og anprisninger, der må antages 
at have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 0,5 g sukker pr. 100 g eller pr. 100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
sukkerfri, og anprisninger, der har samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktet indeholder højst 0,7 g sukker 
pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Or. de
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Begrundelse

I sukkerfrie fødevarer anvendes der ofte efter forbrugernes ønske naturlige frugt- eller 
planteekstrakter i stedet for kunstige farvestoffer. Disse ekstrakter indeholder små mængder 
sukker, hvilket nødvendiggør en grænse på 0,7 g sukker pr 100 g af fødevaren. Med en 
grænseværdi på 0,5 g vil fødevareproducenterne f.eks. blive tvunget til i forbindelse med 
mange "sukkerfrie" fødevarer at anvende kunstige farvestoffer i stedet for farvende fødevarer 
(f.eks. kirsebærsaft).

Ifølge al videnskabelig viden er et restsukkerindhold på 0,7 % ernæringsfysiologisk uden 
betydning.

Ændringsforslag af Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 323
Bilag, ny sektion a efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

LAKTOSEFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 

er laktosefri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktets indhold af laktose ikke kan 
spores ved en undersøgelse (dvs. mindre 
end 10 mg/ 100 g eller 100 ml i fødevarer, 
der er klar til brug).

Or. en

Begrundelse

En laktoseanprisning bør defineres i nærværende forordning for at forbedre forbrugernes 
stilling.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 324
Bilag, ny sektion b efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

LAKTOSEFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er laktosefri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder laktosemængder, der 
ikke kan påvises (dvs. under 10 mg laktose/ 
100 g eller 100 ml i fødevarer, der er klar til 
brug).
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Or. en

Begrundelse

En definition af "laktosefri" bør indføjes i nærværende direktivforslag for at opnå en fælles 
europæisk norm for et laktosefrit produkt. Der har ikke tidligere eksisteret en fyldestgørende 
definition heraf, og en sådan er påkrævet for de basale fødevarer.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Jillian Evans

Ændringsforslag 325
Bilag, ny sektion c efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

LAKTOSEFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er laktosefri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder  under 10 mg laktose/ 
100 g eller 100 ml i fødevarer, der er klar 
til brug.

Or. en

Begrundelse

Laktoseintolerans er et udbredt problem, som medfører, at en betydelig del af befolkningen 
ikke kan bruge traditionelle mælkeprodukter (f.eks. 17% af den finske befolkning). I mange 
lande er mælkeprodukter grundlæggende i den traditionelle kost, fordi de er rige på protein, 
kalk og mange vitaminer.

Fødevareindustrien har udviklet et bredt udvalg af mælkeprodukter, der har et lavt indhold 
af laktose eller er laktosefrie. Desuden findes der på markedet mange andre produkter, hvor 
anprisninger af denne art er blevet anvendt til at udbrede kendskabet til de produkters profil, 
der er rettet mod personer, der lider af laktoseintolerans. I de forskellige EU-lande er der 
ingen fælles regler for disse anprisninger, og  ensartede grænser bør anvendes for at hjælpe 
forbrugerne.  

Påvisningsgrænsen for laktose er 10 mg/100 g, og derfor anvendes denne grænse i 
anprisninger for laktosefrie produkter.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 326
Bilag, ny sektion d efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"
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LAKTOSEFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er laktosefri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktets indhold af laktose ikke kan 
spores ved en undersøgelse (dvs. mindre 
end 10 mg pr. 100 g eller 100 ml i 
fødevarer, der er klar til brug). Hvis det 
drejer sig om naturligt laktosefrie 
fødevarer, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen

Or. sv

Begrundelse

En stor del af befolkningen er laktoseintolerant og kan ikke indtage konventionelle 
mejeriprodukter, som er en vigtig bestanddel i den traditionelle ernæring og en vigtig 
ernæringskilde for hele befolkningen med et højt kalciumindhold og som kilde til vitamin D, 
B2 og B12 og til jod. Der tilbydes mange produkter med et lavt indhold af eller helt uden 
laktose. Forbrugere, der er berørt af laktoseintolerans, bør oplyses om produkternes 
sammensætning. I medlemsstaterne er der ikke nogen fælles grænse for angivelserne af 
laktoseindhold.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 327
Bilag, ny sektion e efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

KILDE TIL KOMPLEKSE 
KULHYDRATER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af komplekse 
kulhydrater, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder mindst 25 gram 
komplekse kulhydrater pr. 100 gram.

Or. es

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, 
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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 af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 328
Bilag, ny sektion f efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

HØJT INDHOLD AF KOMPLEKSE 
KULHYDRATER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af komplekse 
kulhydrater, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder mindst 50 gram 
komplekse kulhydrater pr. 100 gram.

Or. es

Ændringsforslag af Caroline Jackson

Ændringsforslag 329
Bilag, ny sektion g efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

HØJT INDHOLD AF KULHYDRAT-
ENERGI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af kulhydratenergi, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst 60 % af produktets 
samlede energi stammer fra kulhydrater, og 
produktet indeholder mere end 60 kcal/100 
ml eller 250 kcal/100 g..
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Or. en

Begrundelse

Artikel 2, stk. 4, indeholder en definition af "ernæringsanprisning", og der henvises i litra a til 
den energi (kalorieværdi), som den pågældende fødevare "giver i nedsat eller øget grad". 
Bilaget indeholder imidlertid kun bestemmelser vedrørende anprisninger om 
energireducerede fødevarer. For sammenhængens skyld bør der indføjes en anprisning 
vedrørende fødevarer med et højt energiindhold.

Ændringsforslag af Caroline Jackson

Ændringsforslag 330
Bilag, ny sektion h efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

NETTO-KULHYDRATER
Betegnelsen står for det nettotal, der 
fremkommer ved at trække de kulhydrater, 
der har en meget ringe indvirkning på 
blodsukkeret, fra det samlede antal 
kylhydrater; nettokulhydrater = samlede 
antal kulhydrater - glycerin- organiske 
syrer. Sukkeralkohol fratrækkes ikke, da 
dette kan få indvirkning på blodsukkeret, 
afhængigt af forarbejdningen og 
sammensætningen af fødevarerne.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger bevis for, at netto-kulhydratdiæter kan bidrage til vægttab. Anprisninger, der 
vedrører indholdet af netto-kulhydrater, vil opfylde forbrugernes stadig mere udbredte krav 
om information om indholdet af netto-kulhydrater i fødevarer. 

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 331
Bilag, ny sektion i efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

LAVT INDHOLD AF NETTO-
KULHYDRATER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et lavt indhold af netto-kulhydrater, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder højst 
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5g netto-kulhydrater pr. portion af 
produktet, idet der tages højde for, at netto-
kulhydrater er et nettoantal, der 
fremkommer ved at trække de kulhydrater, 
der har en meget ringe indvirkning på 
blodsukkeret, fra det samlede antal 
kylhydrater; nettokulhydrater = samlede 
antal kulhydrater - glycerin- organiske 
syrer. Sukkeralkohol fratrækkes ikke, da 
dette kan få indvirkning på blodsukkeret, 
afhængigt af forarbejdningen og 
sammensætningen af fødevarerne.

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 332
Bilag, ny sektion j efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

LAVT INDHOLD AF KULHYDRATER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et lavt indhold af kulhydrater, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder højst 
10 g netto-kulhydrater/100 g produkt, idet 
netto- kulhydrater svarer til det samlede 
antal kulhydrater minus diætfibre og 
sukkeralkohol.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger videnskabelig bevis for, at diæter baseret på indtagelse af fødevarer med et 
lavt indhold af kulhydrater har en markant positiv indvirkning på helbredet. Anprisninger, 
ifølge hvilke en fødevare har et lavt indhold af kulhydrater, vil opfylde forbrugernes stadig 
mere udbredte krav om information om fødevarer med et lavt indhold af kulhydrater. 

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 333
Bilag, ny sektion k efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"
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LAVT INDHOLD AF KULHYDRATER

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et særdeles lavt indhold af kulhydrater, 
og anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet ikke indeholder 
mere end <2,0g/100 ml flydende stoffer (øl).

xx

Or. <Original>en</Original>

Begrundelse

I forbindelse med den aktuelle diskussion om kost bør en forbruger også have ret til 
oplysninger om indholdet af kulhydrater i alkoholiske drikke.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 334
Bilag, ny sektion l efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

FATTIG PÅ KULHYDRATER
Anprisninger om, at en fødevare er fattig 
på kulhydrater samt enhver anden 
anprisning, der må formodes at give 
forbrugerne samme indtryk, tillades kun, 
hvis produktet - i forbindelse med 
drikkevarer - ikke indeholder mere end 2,0 
g/100 ml. 

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med den aktuelle diætdiskussion bør forbrugerne også informeres om 
levnedsmidlers indhold af kulhydrater.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 335
Bilag, ny sektion m efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

NEDSAT INDHOLD AF 
KULHYDRATER
Anprisninger om, at en fødevare har et 
nedsat indhold af kulhydrater samt enhver 
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anden anprisning, der må formodes at give 
forbrugerne samme indtryk, tillades kun, 
hvis indholdet af kulhydrater er nedsat med 
mindst 30 %.

Or. de

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 336
Bilag, ny sektion n efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

NEDSAT INDHOLD AF 
KULHYDRATER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et særdeles lavt indhold af kulhydrater, 
og anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis kulhydratværdien er 
reduceret med mindst 30.

Or. en

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 337
Bilag, ny sektion o efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

KOMÆLKSPROTEIN
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er fri for komælksprotein, og anprisninger, 
der må antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
fødevaren hverken indeholder nogen 
ingredienser med komælksprotein eller 
nogen anden bestanddel fremstillet af 
komælk.

Or. sv
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Begrundelse

I Europa er ca. fem procent af alle børn allergiske over for komælksprotein. Forældre til 
disse børn må vide, om et produkt indeholder sådanne proteiner. Derfor må der fastsættes 
bestemmelser om klar og tydelig mærkning af produkter, der ikke indeholder komælksprotein.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 338
Bilag, ny sektion p efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

HØJT GI (GLYKEMISK INDEKS)
Glykemisk indeks er en måleenhed for hvor 
hurtigt og hvor meget en fødevare, der 
indeholder kulhydrat, forøger 
koncentrationen af blodsukker over tid. 
Glykemisk indeks defineres af FAO/WHO 
som det voksende område under 
blodsukkerets svarkurve i/for en portion 
kulhydrat på 50 g i en testet fødevare, 
udtrykt som en procentdel af reaktionen på 
samme mængde kulhydrat fra en statdard-
fødevare, indtaget af samme person. 
Standard-fødevaren er sædvanligvis 
glukose, som har en GI-værdi på 100, og 
test-fødevarer udregnes ud fra denne 
statndard.
Indekset af mulige GI-værdier rangerer fra 
0-100. En anprisning om HØJT GI må kun 
foretages, hvor GI er >70.

Or. en

Begrundelse

Udover de potentielle fordele ved kost der er baseret på fødevarer med lavt og nedsat GI, er 
visse fødevarer med højt GI af betydning for sportsfolks ernæring, da de bevirker hurtig 
frigivelse af kulhydrater.

Ændringsforslag af Avril Doyle 

Ændringsforslag 339
Bilag, ny sektion q efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

LAVT GLYKEMISK INDEKS
En anprisning, ifølge hvilken et 
fødevareprodukt har et lavt glykemisk 
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indeks, og alle tilsvarende anprisninger i 
forhold til forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktets glykemiske indeks ikke er 
over 40.

Or. en

Begrundelse

Det glykemiske indeks afspejlder den mængde sukker, der frigøres i blodet efter indtagelse af 
et fødevareprodukt, og varigheden heraf. Fordelene på det sundhedsmæssige område kan 
være betydelige, hvis man undgår overforbrug af fødevarer med et højt glykemisk indeks. 
Anprisninger om et lavt glykemisk indeks sætter derfor forbrugerne i stand til at foretage 
velovervejede valg.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 340
Bilag, ny sektion r efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

LAVT GI (GLYKEMISK INDEKT
Glykemisk indeks er en måleenhed for hvor 
hurtigt og hvor meget en fødevare, der 
indeholder kulhydrat, forøger 
koncentrationen af blodsukker over tid. 
Glykemisk indeks defineres af FAO/WHO 
som det voksende område under 
blodsukkerets svarkurve i/for en portion 
kulhydrat på 50 g i en testet fødevare, 
udtrykt som en procentdel af reaktionen på 
samme mængde kulhydrat fra en statdard-
fødevare, indtaget af samme person. 
Standard-fødevaren er sædvanligvis 
glukose, som har en GI-værdi på 100, og 
test-fødevarer udregnes ud fra denne 
statndard.
Indekset af mulige GI-værdier rangerer fra 
0-100. En anprisning om LAVT GI må kun 
foretages, hvor GI er <55.

Or. en
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Begrundelse

Meget tyder på, at kostplaner med lavt GI kan sætte mæthedstærsklerne i vejret, og 
igangværende forskning er ved at undersøge GI's rolle i forbindelse med vægttab, 
stofskiftesyndrom og koronar hjertesygdom. Der er også materiale der taler for, at kost med 
lavt GI har en gunstig indvirkning på sukkersyge.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 341
Bilag, ny sektion s efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

NEDSAT GI (GLYKEMISK INDEKS)
Glykemisk indeks er en måleenhed for hvor 
hurtigt og hvor meget en fødevare, der 
indeholder kulhydrat, forøger 
koncentrationen af blodsukker over tid. 
Glykemisk indeks defineres af FAO/WHO 
som det voksende område under 
blodsukkerets svarkurve i/for en portion 
kulhydrat på 50 g i en testet fødevare, 
udtrykt som en procentdel af reaktionen på 
samme mængde kulhydrat fra en statdard-
fødevare, indtaget af samme person. 
Standard-fødevaren er sædvanligvis 
glukose, som har en GI-værdi på 100, og 
test-fødevarer udregnes ud fra denne 
statndard.
Indekset af mulige GI-værdier rangerer fra 
0-100, og den almindeligt anerkendte 
kategorisering for GI er Lavt GI: <55; 
Middel GI: 56-69; Højt GI: >70.
En anprisning om Nedsat GI må kun 
foretages, hvor et produkt har et 30% 
lavere GI end et sammenligneligt 
standardprodukt.

Or. en

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 342
Bilag, sektion "NATRIUMFATTIG/SALTFATTIG"
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NATRIUMFATTIG/SALTFATTIG NATRIUMFATTIG/SALTFATTIG
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,12 g natrium, 
eller tilsvarende værdi for salt, pr. 100 g 
eller pr. 100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,12 g natrium, 
pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt natriumindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt natriumindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Or. fi

Begrundelse

Grænseværdierne bør defineres på baggrund af natriumindholdet, mens anprisninger om salt 
bør reguleres på nationalt niveau.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 343
Bilag, sektion "MEGET NATRIUMFATTIG/SALTFATTIG"

MEGET 
NATRIUMFATTIG/SALTFATTIG

MEGET NATRIUMFATTIG

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
meget natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,04 g natrium, 
eller tilsvarende værdi for salt, pr. 100 g 
eller pr. 100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
meget natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,04 g natrium pr. 
100 g eller pr. 100 ml.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt meget lavt natriumindhold, kan 
udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt meget lavt natriumindhold, kan 
udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.

Or. fi

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 344
Bilag, sektion "NATRIUMFRI eller SALTFRI", overskrift
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NATRIUMFRI eller SALTFRI NATRIUMFRI 

Or. fi

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 345
Bilag, sektion "NATURLIG VITAMINKILDE OG/ELLER MINERALKILDE"

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 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  
anbefalerede ernæringsværdier pr. 100g 
(faste stoffer) og 7,5% af de anbefalede 
ernæringsværdier pr. 100 ml (flydende 
stoffer) eller 5% af de anbefalede 
ernæringsværdier pr. 100 kcal (12% af de 
anbefalede ernæringsværdier for 1MJ) 
eller 15% af anbefalede ernæringsværdier 
pr. madportion.
I tilfælde hvor fødevarer helt naturligt er 
vitamin- og/eller mineralkilde, kan 
udtrykkene "naturligt"/"natur-" benyttes 
som forstavelse til en anprisning.

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for brug af anprisningen vitamin- eller mineral"kilde" bør være de samme som 
betingelserne i Codex Alimentarius, dvs. at betjene sig af forskellige tærskler, idet man 
opstiller en skelnen mellem faste produkter og flydende produkter. Desuden risikerer 
henvisningen til de tærskler, Kommissionen har foreslået, at forårsage betydelig skade for 
mælkeprodukter, om hvilke vi jo ellers ved, at de indeholder en betydelig mængde kalcium.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Ændringsforslag 346
Bilag, sektion "LIGHT/LET"

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
"light" eller "let", og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, er omfattet af samme 
betingelser som dem, der gælder for 
udtrykket "reduceret"; anprisningen skal 
desuden ledsages af en angivelse af, hvilke 
egenskaber der gør fødevaren "light" eller 
"let". 

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er
"light" eller "let", og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, er omfattet af samme 
betingelser som dem, der gælder for 
udtrykket "lav" i forbindelse med fedt, 
sukker og natrium/salt; anprisningen skal 
desuden ledsages af en angivelse af, hvilke 
egenskaber der gør fødevaren "light" eller 
"let". 

Or. en

Begrundelse

Forbrugere opfatter "light" eller "let" som lavt i visse næringsstoffer. Det er derfor 
nødvendigt at medtage udtrykket lavt i beskrivelsen af udtrykket light eller let.

Ændringsforslag af Caroline Jackson

Ændringsforslag 347
Bilag, ny sektion a efter sektion "LIGHT/LET"

ISOTONISK
En anprisning om at et flydende stof er 
isotonisk, og enhver anprisning, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, kan kun foretages hvis det 
flydende stof har en osmolatitet på ikke 
under 270 mOsmol pr. kg vand og ikke over 
330 mOsmol pr. kg vand.

Or. en

Begrundelse

En passende indtagelse af væske er helt afgørende for helbred og velvære. Væsker der er 
"isotoniske" eller "hypotoniske", dvs. har en osmolalitet lig med eller lavere end blodplasma, 
har vist sig at frembyde fordele, når det drejer sig om effektiv levering af væske til kroppen, 
og anprisninger af denne slags figurerer hyppigt på drikke der skal erstatte væsketab og på 
sportsdrikke.
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Ændringsforslag af Caroline Jackson

Ændringsforslag 348
Bilag, ny sektion b efter sektion "LIGHT/LET"

HYPOTONISK
En anprisning om at et flydende stof er 
hypotonisk, og enhver anprisning, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, kan kun foretages hvis det 
flydende stof har en osmolatitet på under 
270 mOsmol pr. kg vand.

Or. en

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 349
Bilag, ny sektion c efter sektion "LIGHT/LET"

STIVELSESHOLDIG
En anprisning, der siger, at et fødemiddel 
er stivelsesholdigt, eller enhver anden 
anprisning med formentlig samme indhold 
for forbrugeren, kan kun finde sted, hvis 
produktet indeholder mindst 15g stivelse pr. 
100g.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 350
Bilag, ny sektion d efter sektion "LIGHT/LET"

STIVELSESHOLDIG
En anprisning, der siger, at et fødemiddel 
er stivelsesholdigt, eller enhver anden 
anprisning med formentlig samme indhold 
for forbrugeren, kan kun finde sted, hvis 
produktet indeholder mindst 30g stivelse pr. 
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100g.

Or. fr
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