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Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Förslag till förordning (KOM(2003)0424 – C5-0329/2005 – 2003/0165(COD))

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 42

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 43
Skäl -1 (nytt)

(-1) De bör framhållas att en mångsidig 
och balanserad kost är en förutsättning för 
god hälsa, och enskilda produkters 
betydelse skall ses i förhållande till hela 
kosten. Kosten är också en av de många 
faktorer som påverkar uppkomsten av vissa 
mänskliga sjukdomar. Andra faktorer som 
ålder, genetiskt anlag, nivån av fysisk 
aktivitet, bruk av tobak och andra 
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beroendeframkallande ämnen, 
miljöfaktorer och stress kan alla påverka 
uppkomsten av mänskliga sjukdomar. 
Dessa element bör beaktas inom ramen för 
olika rekommendationer som EU utarbetar 
på hälsoområdet.

Or. fr

Motivering

Den legislativa texten bör inledas med detta konstaterande.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 44
Skäl 3a (nytt)

(3a) Denna förordning skall inte omfatta 
enkla meddelanden som utgör led i 
kampanjer från hälsovårdsmyndigheters 
sida för att främja ett sunt intag av vissa 
typer av livsmedel, exempelvis beträffande 
ett rekommenderat antal portioner frukt, 
grönsaker och fet fisk, oavsett om de ingår i 
marknadskommunikationer eller inte.

Or. en

Motivering

Förordningen skall inte utgöra ett förbud mot meddelanden från nationella myndigheter om 
sunda matvanor, eller mot att dessa används i märkning, presentation och reklam för 
livsmedel. Exempelvis pågår kampanjer i medlemsstaterna för att uppmuntra folk att äta mer 
frukt, grönsaker och fet fisk.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 45
Skäl 4a (nytt)

(4a) Rådets direktiv 89/398/EEG av den 
3 maj 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel innehåller 
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särskilda bestämmelser om innehållet i och 
märkningen av specialdestinerade 
livsmedel, särskilt med hänsyn till dessa 
livsmedels särskilda näringsmässiga 
egenskaper. Härav följer att vissa 
bestämmelser i denna förordning inte är 
tillämpbara på specialdestinerade 
livsmedel. Det är därför nödvändigt att 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
som endast gäller specialdestinerade 
livsmedel undantas från bestämmelserna 
enligt denna förordning, i den mån sådana 
påståenden är nödvändiga för att klargöra 
dessa produkters lämplighet för det avsedda 
syftet.

Or. en

Motivering

Specialdestinerade livsmedel är livsmedel avsedda för personer med särskilda näringsbehov. 
Vissa delar av den föreslagna förordningen lämpar sig illa för sådana livsmedel. Syftet med 
det föreslagna skälet är att förtydliga artikel 1.4 i förordningen som anger att förordningen 
inte skall påverka tillämpningen av särskilda bestämmelser i gemenskapslagstiftningen om 
livsmedel för särskilda näringsändamål.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead och Linda McAvan

Ändringsförslag 46
Skäl 5a (nytt)

(5a) Frivilliga nationella program för 
näringsvärdesdeklarationer på 
förpackningars framsida, som godkänts av 
en medlemsstat och som är förenliga med 
de principer som fastställs i denna 
förordning, skall inte förbjudas.

Or. en

Motivering

Myndigheterna i vissa medlemsstater är i färd med att utforska och utveckla 
konsumentvänliga och frivilliga program för näringsvärdesdeklarationer på 
förpackningarnas framsida. Dessa program, när de väl införts av nationella myndigheter och 
tills dess att ett gemensamt EU-program för näringsvärdesdeklarationer tagits fram, bör inte 
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förbjudas så länge de är förenliga med de principer som hävdas i denna förordning.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 47
Skäl 6

(6) Konsumenterna kan tro att livsmedel 
som saluförs med påståenden har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med 
liknande eller andra produkter utan tillsats 
av sådana näringsämnen. Detta kan 
uppmuntra konsumenterna att göra val 
som direkt påverkar deras totala intag av 
enskilda näringsämnen eller andra ämnen 
på ett sätt som skulle strida mot 
vetenskapliga råd. För att motverka denna 
potentiella oönskade effekt är det lämpligt 
att införa vissa begränsningar när det 
gäller produkter som är försedda med 
påståenden. Faktorer som förekomsten av 
vissa ämnen, till exempel alkoholhalten i 
en produkt, eller en produkts näringsprofil 
är lämpliga kriterier när det gäller att 
bestämma huruvida en produkt kan förses 
med ett påstående.

utgår

Or. de

Motivering

Bara genom att i ett skäl framföra att näringspåståenden och hälsopåståenden har en 
”oönskad effekt” kan man inte rättfärdiga ”näringsprofilerna” och ytterligare förbud mot 
näringspåståenden och hälsopåståenden. Detta gäller i synnerhet det förmenta skälet till 
totalförbudet mot näringspåståenden och hälsopåståenden om drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol.

I enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 178/2002 krävs en adekvat riskbedömning och 
riskanalys, inte enbart ett påstående om en antagen koppling, för standardisering av 
livsmedelslagstiftningen. Utan den nödvändiga riskanalysen kan man inte försvara idén om 
att basera lagstiftningen på ”näringsprofiler”.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines och María 
Esther Herranz García

Ändringsförslag 48
Skäl 6

(6) Konsumenterna kan tro att livsmedel 
som saluförs med påståenden har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med 
liknande eller andra produkter utan tillsats 
av sådana näringsämnen. Detta kan 
uppmuntra konsumenterna att göra val som 
direkt påverkar deras totala intag av enskilda 
näringsämnen eller andra ämnen på ett sätt 
som skulle strida mot vetenskapliga råd. För 
att motverka denna potentiella oönskade 
effekt är det lämpligt att införa vissa 
begränsningar när det gäller produkter som 
är försedda med påståenden. Faktorer som 
förekomsten av vissa ämnen, till exempel 
alkoholhalten i en produkt, eller en 
produkts näringsprofil är lämpliga kriterier 
när det gäller att bestämma huruvida en 
produkt kan förses med ett påstående.

(6) Konsumenterna kan tro att livsmedel 
som saluförs med påståenden har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med 
liknande eller andra produkter utan tillsats 
av sådana näringsämnen. Detta kan 
uppmuntra konsumenterna att göra val som 
direkt påverkar deras totala intag av enskilda 
näringsämnen eller andra ämnen på ett sätt 
som skulle strida mot vetenskapliga råd. För 
att motverka denna potentiella oönskade 
effekt är det lämpligt att införa vissa 
begränsningar när det gäller produkter som 
är försedda med påståenden. Vid 
fastställandet av vilka påståenden som kan 
göras om produkten bör man ta hänsyn till 
de ämnen som ingår i produktens 
näringsprofil.

Or. es

Motivering

Det bör alltid vara möjligt att informera konsumenterna om ett livsmedels kännetecken och 
egenskaper, däribland de eventuella följderna av intagandet av livsmedlet i fråga, förutsatt 
att det handlar om sanningsenliga och vetenskapligt belagda uppgifter.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 49
Skäl 6a (nytt)

(6a) Vissa typer av livsmedel kan innehålla 
oönskade ämnen eller föroreningar, såsom 
metylkvicksilver i tonfisk eller 
PCB/dioxiner i fet fisk. Andra typer av 
livsmedel kan innehålla ämnen som är 
föremål för allmänhetens eller 
forskarsamhällets uppmärksamhet, såsom 



PE 353.660v01-00 6/191 AM\555844SV.doc

SV

kaffein eller hormonsubstanser. Vid 
bedömning av lämpligheten att göra ett 
påstående om en produkt bör man även 
beakta om detta eventuellt kan leda till en 
ökad konsumtion av oönskade ämnen. 

Or. en

Motivering

Livsmedel med oönskade mängder föroreningar eller ämnen som är föremål för allmänhetens 
uppmärksamhet, bör inte ges en mer positiv image eftersom detta skulle kunna leda till att 
konsumtionen av dessa livsmedel ökar.

Ändringsförslag från Avril Doyle, Holger Krahmer och Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 50
Skäl 7

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

utgår

Or. en
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Motivering

Att fastställa objektiva och vetenskapligt grundade näringsprofiler kan visa sig vara en 
omöjlig uppgift eftersom livsmedlets inverkan på hälsan inte bestäms av dess näringsinnehåll 
utan hur man nyttjar det. Människor intar inte enskilda livsmedel utan måltider, d.v.s. 
kombinationer av olika livsmedel. En politik som utgår från sådana näringsprofiler riskerar 
därför bli osammanhängande och leda till godtyckliga beslut. Därtill tjänar näringsprofiler 
inget syfte när det gäller sundhetsutbildning.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 51
Skäl 7

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

(7) När man fastställer en näringsprofil bör
man beakta mängden av alla olika 
näringsämnen och ämnen med en 
näringsmässig eller fysiologisk effekt. När 
näringsprofilerna bestäms skall de olika 
kategorierna av livsmedel och deras andel av 
och betydelse för den totala kosten beaktas. 
Det kan hända att man måste bevilja
undantag från skyldigheten att respektera 
etablerade näringsprofiler när det gäller 
vissa livsmedel eller kategorier av livsmedel, 
beroende på vilken betydelse de har och hur 
stor andel de utgör av befolkningens kost. 
Detta arbete är tekniskt komplicerat och det 
bör vara Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet som antar de relevanta 
bestämmelserna.

Or. de

Motivering

Att fastställa näringsprofiler kräver vetenskapliga insikter och detta arbete bör därför utföras 
enbart av livsmedelsmyndigheten. Dessa näringsprofiler skall godkännas av kommissionen. 
Näringsprofilerna skall inte begränsas till att beskriva mängderna av socker, salt och fett i 
livsmedlet i fråga.



PE 353.660v01-00 8/191 AM\555844SV.doc

SV

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 52
Skäl 7a (nytt)

(7a) Konsumenter har i allt större 
utsträckning behov av tillförlitlig och 
objektiv information om kvaliteten på de 
livsmedel som de konsumerar. Beträffande 
näringsprofilerna kan en 
kvalitetsmärkning utarbetas som ger 
konsumenten information om halten av 
socker, natrium/salt, mättat fett, 
transfettsyror och andra näringsämnen 
(vitaminer, mineraler och kostfiber). Denna 
kvalitetsmärkning är ett viktigt steg mot en 
EU-politik på området för 
livsmedelskvalitet och ett viktigt instrument 
i kampen mot degenerativa sjukdomar, 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt 
cancer.

Or. nl

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 53
Skäl 9

(9) För att säkerställa att påståendena är 
sanningsenliga måste det ämne som 
påståendet hänför sig till förekomma i 
tillräckligt stora mängder i slutprodukten, 
eller ämnet måste saknas eller förekomma i 
lämpligen reducerad mängd, för att ge 
upphov till den påstådda näringsmässiga 
eller fysiologiska effekten. Ämnet måste 
också vara tillgängligt så att det kan 
tillgodogöras av kroppen. Dessutom bör en 
betydande mängd av det ämne som skall ge 
den påstådda näringsmässiga eller 
fysiologiska effekten kunna erhållas från en 
sådan mängd av livsmedlet som rimligtvis 
kommer att konsumeras.

(9) För att säkerställa att påståendena är 
sanningsenliga måste det ämne som 
påståendet hänför sig till förekomma i 
tillräckligt stora mängder i slutprodukten, 
eller ämnet måste saknas eller förekomma i 
lämpligen reducerad mängd, för att ge 
upphov till den påstådda näringsmässiga 
eller fysiologiska effekten. Ämnet måste 
också vara tillgängligt så att det kan 
tillgodogöras av kroppen. Dessutom bör en 
betydande mängd av det ämne som skall ge 
den påstådda näringsmässiga eller 
fysiologiska effekten kunna erhållas från en 
sådan mängd av livsmedlet som rimligtvis 
kommer att konsumeras. 
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Innehållsdeklarationen bör utgå från 
standardvärden för det aktiva ämnet, 
beräknade med hänsyn till 
säsongsskillnader eller skillnader i dess 
omsättning. För att jämförbara testresultat 
skall kunna garanteras måste det finnas 
harmoniserade testmetoder.

Or. en

Motivering

För att undvika feltolkade resultat och därav följande missvisande information till 
konsumenterna är det nödvändigt att innehållsdeklarationer baseras på harmoniserade 
testmetoder och genomsnittliga värden för det aktiva ämnet.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 54
Skäl 11

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

(11) Vetenskapliga belägg bör vara den 
viktigaste aspekten att beakta vid 
användningen av näringspåståenden och 
hälsopåståenden, och de 
livsmedelsföretagare som använder 
påståenden bör motivera dem. De 
vetenskapliga beläggen bör stå i proportion 
till de fördelar som produkten erbjuder.

Or. fr

Motivering

I enlighet med de allmänna principerna i förordningen om inrättande av den Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet bör man i föreliggande förordning inrätta 
proportionerliga nivåer för påståendena om produkten. Nivån för de vetenskapliga belägg 
som krävs för ett påstående om minskad sjukdomsrisk skall således vara högre än för 
fysiologiska påståenden.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard 
och Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 55
Skäl 11
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(11) Vetenskapliga belägg bör vara den 
viktigaste aspekten att beakta vid 
användningen av näringspåståenden och 
hälsopåståenden, och de 
livsmedelsföretagare som använder 
påståenden bör motivera dem.

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

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard 
och Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 56
Skäl 12

(12) Med tanke på att livsmedel med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden har 
en mycket positiv image och att de 
potentiellt kan påverka kostvanorna och det 
totala näringsintaget, bör konsumenterna 
kunna bedöma deras totala näringskvalitet. 
Näringsvärdesdeklarationer bör därför vara 
obligatoriska och de bör vara utförliga på 
alla livsmedel som är försedda med 
hälsopåståenden.

(12) Med tanke på att livsmedel med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden har 
en mycket positiv image och att de 
potentiellt kan påverka kostvanorna och det 
totala näringsintaget, bör konsumenterna 
kunna bedöma deras totala näringskvalitet. 
Näringsvärdesdeklarationer bör därför vara 
obligatoriska och de bör vara utförliga på 
alla livsmedel som är försedda med 
näringspåståenden och/eller 
hälsopåståenden.

Or. en

Motivering

Näringsvärdesdeklarationer är lika viktiga för näringspåståenden som för hälsopåståenden.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 57
Skäl 13

(13) En förteckning över tillåtna 
näringspåståenden och villkoren för 
användning av dem bör också upprättas, 
med utgångspunkt i de villkor för 
användningen av sådana påståenden som 
man kommit överens om nationellt eller 
internationellt och som fastställts i 

(13) En förteckning över tillåtna 
näringspåståenden och villkoren för 
användning av dem bör också upprättas, 
med utgångspunkt i de villkor för 
användningen av sådana påståenden som 
man kommit överens om nationellt eller 
internationellt och som fastställts i 
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gemenskapens lagstiftning. Förteckningen 
bör uppdateras regelbundet. När det gäller 
jämförande påståenden måste det vidare 
tydligt anges för slutkonsumenten vilka 
produkter som jämförs med varandra.

gemenskapens lagstiftning. Förteckningen 
bör uppdateras regelbundet i syfte att ta 
hänsyn till den vetenskapliga, 
kunskapsmässiga och tekniska 
utvecklingen. När det gäller jämförande 
påståenden måste det vidare tydligt anges för 
slutkonsumenten vilka produkter som 
jämförs med varandra.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att anpassa förteckningen om näringspåståenden till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att förteckningen på bästa sätt och tidsmässigt så snabbt som 
möjligt tar i beaktande ny kunskap och teknik.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 58
Skäl 15

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

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

Or. de

Motivering

Kriteriet för utvärdering av påståenden måste vara att det finns vetenskapliga belägg för dem.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 59
Skäl 16
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(16) Enligt kommissionens direktiv 96/8/EG 
av den 26 februari 1996 om livsmedel 
avsedda att användas i energibegränsade 
dieter för viktminskning är det förbjudet att 
på märkningen och presentationen av samt i 
reklamen för produkter som omfattas av 
direktivet ange hur snabbt eller hur mycket 
man kan gå ner i vikt om man nyttjar dessa 
produkter, eller att hänvisa till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla. Allt 
fler livsmedel som inte uttryckligen är 
avsedda för viktkontroll marknadsförs med 
hjälp av hänvisningar av detta slag och med 
angivande av att produkten kan minska den 
energimängd som fås från kosten. Det är 
därför lämpligt att förbjuda hänvisningar till 
sådana egenskaper för samtliga livsmedel.

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

Or. de

Motivering

Jfr motiveringen till artikel 11.1.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead och Linda McAvan

Ändringsförslag 60
Skäl 17

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

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

Or. en
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Motivering

Vad som utgör ”vedertagna och okontroversiella vetenskapliga fakta” måste bedömas av 
oberoende forskare. Detta förutsätter att livsmedelsmyndigheten konsulteras.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 61
Skäl 17

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

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

Or. de

Motivering

Jfr motiveringen till artikel 10.1.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 62
Skäl 17

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

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

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga vad som avses.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 63
Skäl 19

(19) En mångsidig och balanserad kost är en 
förutsättning för god hälsa och enskilda 
produkters betydelse skall ses i förhållande 
till hela kosten. Kosten är också en av de 
många faktorer som påverkar uppkomsten 
av vissa mänskliga sjukdomar. Andra 
faktorer som ålder, genetiskt anlag, nivån av 
fysisk aktivitet, bruk av tobak och andra 
beroendeframkallande ämnen, miljöfaktorer 
och stress kan alla påverka uppkomsten av 
mänskliga sjukdomar. Särskilda 
märkningskrav bör därför gälla för 
påståenden om minskad risk för sjukdom.

(19) En mångsidig och balanserad kost som 
tar hänsyn till de olika kostvanor, 
traditionella produkter och matkulturer 
som finns i de olika medlemsstaterna och i 
deras respektive regioner, och som utgör ett 
värde som förtjänar respekt och skydd, är 
en förutsättning för god hälsa, och en enda 
produkt kan vara av obestridlig betydelse 
för hela kosten. Kosten är också en av de 
många faktorer som påverkar uppkomsten 
av vissa mänskliga sjukdomar. Andra 
faktorer som ålder, genetiskt anlag, nivån av 
fysisk aktivitet, bruk av tobak och andra 
beroendeframkallande ämnen, miljöfaktorer 
och stress kan alla påverka uppkomsten av 
mänskliga sjukdomar. Särskilda 
märkningskrav bör därför gälla för 
påståenden om minskad risk för sjukdom.

Or. en

Motivering

Syftet här är att värna om produktionen och distributionen av typiska och regionala 
produkter som spelar en viktig roll för folkhälsan.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines och María 
Esther Herranz García

Ändringsförslag 64
Skäl 19

(19) En mångsidig och balanserad kost är en 
förutsättning för god hälsa och enskilda 
produkters betydelse skall ses i förhållande 
till hela kosten. Kosten är också en av de 

(19) En mångsidig och balanserad kost är en 
förutsättning för god hälsa, men man bör 
också ta hänsyn till de särskilda kostvanor 
som kännetecknar varje medlemsstat och 
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många faktorer som påverkar uppkomsten 
av vissa mänskliga sjukdomar. Andra 
faktorer som ålder, genetiskt anlag, nivån av 
fysisk aktivitet, bruk av tobak och andra 
beroendeframkallande ämnen, miljöfaktorer 
och stress kan alla påverka uppkomsten av 
mänskliga sjukdomar. Särskilda 
märkningskrav bör därför gälla för 
påståenden om minskad risk för sjukdom.

dess olika regioner och områden. De 
kulturella skillnaderna när det gäller 
gastronomi och de traditionella 
produkterna bör bevaras och finnas med 
bland förutsättningarna för god hälsa. 
Enskilda produkters betydelse skall ses i 
förhållande till hela kosten. Kosten är också 
en av de många faktorer som påverkar 
uppkomsten av vissa mänskliga sjukdomar. 
Andra faktorer som ålder, genetiskt anlag, 
nivån av fysisk aktivitet, bruk av tobak och 
andra beroendeframkallande ämnen, 
miljöfaktorer och stress kan alla påverka 
uppkomsten av mänskliga sjukdomar. 
Särskilda märkningskrav bör därför gälla för 
påståenden om minskad risk för sjukdom.

Or. es

Motivering

Målet är att bevara produktion och distribution av traditionella produkter som har stor 
betydelse för enskilda människors hälsa.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 65
Skäl 19

(19) En mångsidig och balanserad kost är en 
förutsättning för god hälsa och enskilda 
produkters betydelse skall ses i förhållande 
till hela kosten. Kosten är också en av de 
många faktorer som påverkar uppkomsten 
av vissa mänskliga sjukdomar. Andra 
faktorer som ålder, genetiskt anlag, nivån av 
fysisk aktivitet, bruk av tobak och andra 
beroendeframkallande ämnen, miljöfaktorer 
och stress kan alla påverka uppkomsten av 
mänskliga sjukdomar. Särskilda 
märkningskrav bör därför gälla för 
påståenden om minskad risk för sjukdom.

(19) En mångsidig och balanserad kost är en 
förutsättning för god hälsa och enskilda 
produkters betydelse skall ses i förhållande 
till hela kosten. Kosten är också en av de 
många faktorer som påverkar uppkomsten 
av vissa mänskliga sjukdomar. Andra 
faktorer som ålder, genetiskt anlag, nivån av 
fysisk aktivitet, bruk av tobak och andra 
beroendeframkallande ämnen, miljöfaktorer 
och stress kan alla påverka uppkomsten av 
mänskliga sjukdomar. 

Or. fr
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Motivering

För att uppnå samstämmighet med ändringsförslagen till artiklarna 2 och 13.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 66
Skäl 20

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

utgår

Or. de

Motivering

I detta skäl försöker kommissionen motivera kontrollen av ordalydelsen i hälsopåståenden 
genom en hänvisning till Europeiska livsmedelsmyndigheten. Livsmedelsmyndigheten 
ansvarar dock endast för den vetenskapliga bedömningen och har ingen expertis i frågor som 
rör kommunikation. Dessutom skulle varken livsmedelsmyndigheten eller de sökande ha 
kapacitet att bedöma motsvarande texter på alla gemenskapsspråk.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 67
Skäl 20

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

(20) För att garantera att hälsopåståendena är 
sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och 
meningsfulla för konsumenternas val av en 
hälsosam kost skall formuleringen och 
presentationen av hälsopåståendet beaktas i 
livsmedelsmyndighetens yttrande och i det 
därpå följande förfarandet för godkännande. 
I detta förfarande bör en konsumentpanel 
ingå med uppgift att fälla avgörande om 
hur påståendet uppfattas och förstås.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att tydligt markera att livsmedelsmyndighetens yttrande måste beaktas. 
Konsumenter kan uppfatta innebörden av ett påstående annorlunda än vad vetenskapsmän 
och/eller industrin avser. Det är därför viktigt att en konsumentpanel ingår i förfarandet för 
godkännande.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 68
Skäl 20

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

(20) För att garantera att hälsopåståendena är 
sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och 
meningsfulla för konsumenternas val av en 
hälsosam kost bör formuleringen och 
presentationen av hälsopåståendet beaktas i 
livsmedelsmyndighetens yttrande och i det 
därpå följande förfarandet för godkännande. 
Förfarandet för godkännande bör beakta 
yttranden från konsumentgrupper som 
erkänns på europeisk eller nationell nivå 
och som har till uppgift att utvärdera hur 
påståendena uppfattas och förstås. 

Or. fr

Motivering

Konsumenterna kan uppfatta ett påstående på ett annat sätt än vad som var forskarnas 
och/eller industrins avsikt. Det är således viktigt att beakta det yttrande som 
konsumentgrupperna utfärdat inom ramen för förfarandet för godkännande.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 69
Skäl 20

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

(20) För att garantera att hälsopåståendena är 
sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och 
meningsfulla för konsumenternas val av en 
hälsosam kost bör det i 
livsmedelsmyndighetens yttrande beaktas 
att hälsopåståendena givits en 
likabetydande formulering och 
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godkännande. presentation.

Or. de

Motivering

Livsmedelsmyndigheten har ansvar endast för den vetenskapliga utvärderingen och bör, i 
stället för ordalydelsen, i sitt yttrande undersöka att formuleringen i betydelsehänseende är 
likadan.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 70
Skäl 21

(21) I vissa fall kan enbart vetenskapliga 
riskbedömningar inte ge all den information 
som bör ligga till grund för ett beslut om 
riskhantering. Andra berättigade faktorer av 
betydelse för den aktuella frågan bör därför 
beaktas.

(21) I vissa fall kan enbart vetenskapliga 
riskbedömningar inte ge all den information 
som bör ligga till grund för ett beslut om 
riskhantering.

Or. de

Motivering

Jfr motiveringen till artikel 16.1.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 71
Skäl 22

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

(22) Av öppenhetsskäl bör det upprättas ett 
register över sådana påståenden.

Or. de

Motivering

Det handlar inte om att upprätta någon ”negativlista” över påståenden, eftersom det är den 
vetenskapliga bedömningen av utsagorna som är avgörande.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 72
Skäl 24

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

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

Or. en

Motivering

I likhet med vad som föreskrivs i den nyligen antagna förordningen 1829/2003/EG om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder bör allmänheten ha tillgång till handlingarna 
under en fastställd tidsperiod, samtidigt som en nödvändig sekretessnivå respekteras. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 73
Skäl 24a (ny)

(24a) Små och medelstora företag bör 
beviljas särskilt stöd för förberedandet av 
handlingarna och för kostnaderna till följd 
av denna centraliserade utvärdering.

Or. fr

Motivering

De små och medelstora företagen skall inte straffas i och med inrättandet av det nya systemet.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 74
Skäl 25

(25) Eftersom livsmedel som är försedda 
med påståenden har särskilda egenskaper 
bör övervakningsorganen förfoga över 
ytterligare befogenheter utöver de normala 
för att garantera en effektiv övervakning av 
dessa produkter.

(25) Eftersom livsmedel som är försedda 
med påståenden har särskilda egenskaper 
bör övervakningsorganen förfoga över 
ytterligare befogenheter, t.ex. obligatorisk 
anmälan av dessa påståenden, utöver de 
normala för att garantera en effektiv 
övervakning av dessa produkter.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att man övervakar användningen av hälsopåståenden. En skyldighet att 
anmäla hälsopåståenden skulle bäst kunna hjälpa nationella regeringar att utreda hur man 
på ett korrekt sätt kan använda dessa påståenden och övervaka vilka följder de kan få för 
folkhälsan.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Renate Sommer

Ändringsförslag 75
Skäl 29a (nytt)

(29a) Det bör på lämpligt sätt utarbetas en 
allmän informationskampanj om 
näringsfrågor och om vikten av sunda 
kostvanor.

Or. fr

Motivering

Övervikt är på väg att bli ett allvarligt problem i EU. Vid sidan av denna förordning synes det 
därför viktigt att inleda en allmän informationskampanj om kostvanor för att medvetandegöra 
alla medborgare.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 76
Artikel 1, punkt 2
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2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som skall levereras som 
sådana till konsumenten. Den skall också 
tillämpas på livsmedel avsedda att levereras 
till restauranger, sjukhus, skolor, 
serveringar och liknande storkök.

2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som skall levereras som 
sådana för privat konsumtion eller för 
användning i storkök. Förordningen skall 
inte tillämpas på frukt och grönsaker.

Or. el

Motivering

Frukt och grönsaker bör undantas från förordningens tillämpningsområde eftersom dessa 
produkter är den viktigaste faktorn för hälsosam kost. Deras välgörande inverkan på hälsan 
är således självklar, och för hälsopåståenden om sådana produkter bör det inte krävas något 
godkännande.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Jules Maaten och Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 77
Artikel 1, punkt 2

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

2. Denna förordning skall tillämpas på
näringspåståenden och hälsopåståenden, 
inklusive alla aspekter som rör varumärken 
och presentation och som skulle kunna 
innebära ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, på märkning och 
presentation av samt i reklam för livsmedel 
som skall levereras som sådana till 
konsumenten. Den skall också tillämpas på 
livsmedel avsedda att levereras till 
restauranger, sjukhus, skolor, serveringar 
och liknande storkök.

Or. en

Motivering

Ett bland flera syften med denna förordning är att främja folkhälsan. Varumärken kan 
likaledes förmedla både näringspåståenden och hälsopåståenden till konsumenter. För att 
undvika att konsumenter vilseleds måste även de omfattas av lagstiftningen. Det är uppenbart 
att varumärken som ”The Food Doctor” vilseleder konsumenten. Andra aspekter av 
presentationen, såsom förpackning, bör också inbegripas för att skydda konsumenterna och 
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klargöra förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 78
Artikel 1, punkt 2, stycke 1a (nytt)

Den skall emellertid inte tillämpas på 
livsmedel som saluförs i lösvikt, alltså 
presenteras och säljs i oförpackad form, 
och inte heller på frukt och grönsaker 
(färskvaror).

Or. de

Motivering

Småföretag, såsom bagerier, som själva tillverkar en produkt och säljer den direkt i sina 
lokaler bör medges undantag från denna förordning.

Ändringsförslag från Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González och 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 79
Artikel 1, punkt 2

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 80
Artikel 1, punkt 2
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2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som skall levereras som 
sådana till konsumenten. Den skall också 
tillämpas på livsmedel avsedda att levereras 
till restauranger, sjukhus, skolor, serveringar 
och liknande storkök.

2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som skall levereras som 
sådana till konsumenten, med undantag för 
verksamhet av det slag som avses i rådets 
förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 
december 2000 om informationskampanjer 
och säljfrämjande åtgärder för 
jordbruksprodukter på den inre 
marknaden1. Den skall också tillämpas på 
livsmedel avsedda att levereras till 
restauranger, sjukhus, skolor, serveringar 
och liknande storkök.

______________________
1 EGT L 328, 23.12.2000, s. 2. 
Förordningen ändrad genom förordning 
(EG) nr 2060/2004 (EUT L 357, 2.12.2004, 
s. 3)

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 81
Artikel 1, punkt 3

3. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
som inte följer denna förordning skall 
betraktas som vilseledande reklam enligt 
rådets direktiv 84/450/EEG.

3. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av följande 
gemenskapsbestämmelser:

- Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 
1989 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om specialdestinerade 
livsmedel1 och de direktiv som har antagits 
på denna grund.
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- Rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 
1980 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om utvinning och saluförande 
av naturliga mineralvatten2.
- Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 
november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten3.
- Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av 
den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin.
- Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av 
den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter.
- Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av 
den 29 maj 1989 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av spritdrycker.
- Kommissionens förordning (EG) nr 
94/2002 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den 
inre marknaden.

_______________________
1 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.
2 EGT L 229, 30.8.1980, s. 1.
3 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

Or. it

Motivering

Viner, aromatiserade viner och spritdrycker omfattas redan av särskilda 
gemenskapsbestämmelser som rör märkning, beskrivning och presentation samt 
säljfrämjande åtgärder och information. Närmare bestämt handlar det om förordningarna 
1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 och 2826/2000.

Denna särskilda gemenskapslagstiftning garanterar skydd för och insyn i marknaden samt fri 
rörlighet för produkterna, eftersom den inbegriper effektiva bestämmelser för att uppnå de 
mål som fastställs i det förslag som är under behandling. Till dessa hör att säkerställa en hög 
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konsumentskyddsnivå, underlätta fri rörlighet för produkter på den inre marknaden, förbättra 
den rättsliga säkerheten för ekonomiska aktörer samt att säkra en rättvis konkurrens och 
främja och skydda innovation på livsmedelsområdet, som detta förslag avser.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard och Dimitrios 
Papadimoulis

Ändringsförslag 82
Artikel 1, punkt 3a (ny)

3a. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av följande 
gemenskapsbestämmelser:
- Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 
1989 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om specialdestinerade 
livsmedel1 samt övriga direktiv som antagits 
på grundlag av detta, 
- Rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 
1980 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om utvinning och saluförande 
av naturliga mineralvatten2,
- Rådets direktiv 98/83/EG av den 
3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten3.
_______________________
1 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.
2 EGT L 229, 30.8.1980, s. 1.
3 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

Or. en

Motivering

Med detta förslag syftar man till att klarlägga att existerande gemenskapslagstiftning om 
vilseledande reklam och om specialdestinerade livsmedel fortfarande gäller.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 83
Artikel 1, punkt 4

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

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av särskilda bestämmelser 
som redan införlivats med
gemenskapslagstiftningen, däribland minst 
följande rättsakter:
- Rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 
1980 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om utvinning och saluförande 
av naturliga mineralvatten1,
- Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 
1989 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om specialdestinerade 
livsmedel2,
- Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av 
den 29 maj 1989 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av spritdrycker3,
- Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av 
den 10 juni 1991 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och 
aromatiserade drinkar baserade på 
vinprodukter4 ,
- Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av 
den 5 december 1994 om regler för 
bredbara fetter5,
- Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av 
den 18 december 1997 om ytterligare 
bestämmelser för den gemensamma 
organisationen av marknaden för mjölk 
och mjölkprodukter med avseende på 
konsumtionsmjölk6,
- Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av 
den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin7 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa 
tillämpningsföreskrifter till rådets 
förordning (EG) nr 1493/19998,
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- Rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av 
den 19 december 2000 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den 
inre marknaden9 och kommissionens 
förordning (EG) nr 94/2002 av den 18 
januari 2002 om tillämpningsföreskrifter 
för ovannämnda förordning10 ,
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/46/EG av den 10 juni 2002 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosttillskott11.
________________________
1 EGT L 229, 30.8.1980, s. 1.
2 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.
3 EGT L 160, 12.6.1989, s. 1.
4 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.
5 EGT L 316, 9.12.1994, s. 2.
6 EGT L 351, 23.12.1997, s. 13.
7 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
8 EGT L 118, 4.5.2002, s. 1.
9 EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.
10 EGT L 17, 19.1.2002, s. 20.
11 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. es

Motivering

I motiveringen till förslaget menar kommissionen att avsaknaden av särskilda bestämmelser 
på EU-nivå och de många olika påståendena på märkningen av livsmedel är ett av 
huvudskälen till att en ny förordning bör fastställas. Detta innebär samtidigt ett erkännande 
av att förslaget inte har något berättigande på de områden där det redan finns särskilda 
bestämmelser. Det är uppenbart att det inte kan vara berättigat att lagstifta om redan 
reglerade frågor, en princip som ligger till grund för detta ändringsförslag som enbart är en 
utvidgning av den befintliga texten i förslaget.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 84
Artikel 1, punkt 4
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4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av särskilda bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen om livsmedel för 
särskilda näringsändamål.

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av särskilda bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/46/EG av den 10 juni 2002 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosttillskott1.

________________________
1 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. fr

Motivering

Det gäller att se till att den nya lagstiftningen inte överlappar redan befintlig lagstiftning för 
denna produktkategori.

Ändringsförslag från Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete 
Auken och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 85
Artikel 1, punkt 4

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

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

Or. en

Motivering

För att undvika förvirring om huruvida kosttillskott omfattas av denna förordnings 
tillämpningsområde bör en särskild hänvisning till kosttillskott göras i artikel 1.4.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 86
Artikel 1, punkt 4

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

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av särskilda bestämmelser om 
livsmedel för särskilda näringsändamål i 
direktiv 89/398/EEG1och dess 
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genomförandedirektiv.

________________________
1 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Motivering

Med detta förslag syftar man till att klarlägga att existerande gemenskapslagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel fortfarande gäller. Detta för att se till att livsmedel med särskilt 
medicinskt syfte (exempelvis för behandling av såväl patienter som vårdas på sjukhus som 
patienter som vårdas i hemmet) fortsatt kan användas.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 87
Artikel 1, punkt 4

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

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av särskilda bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen om livsmedel för 
särskilda näringsändamål och om 
beskrivning, märkning och presentation av 
traditionella produkter i bland annat 
förordningarna (EEG) nr 1576/891 och 
1601/912 och i förordningarna (EG) 
1493/19993 och 753/20024 samt om 
säljfrämjande åtgärder och 
informationskampanjer för sådana 
produkter (förordningarna (EG) 
nr 2826/2000 och 94/20025).
________________________
1 Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av 
den 29 maj 1989 om allmänna 
bestämmelser för definition, beskrivning 
och presentation av spritdrycker (EGT L 
160, 12.6.1989, s. 1). Förordningen senast 
ändrad genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT 
L 284, 31.12.2003, s. 1.).
2 Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av 
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för 
Kanarieöarna rörande vissa 
jordbruksprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, 



PE 353.660v01-00 30/191 AM\555844SV.doc

SV

s. 1). Förordningen senast ändrad genom 
förordning (EG) nr 1882/2003.
3 Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av 
den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin  
(EGT L 179, 14.7.1999, s. 1). Förordningen 
senast ändrad genom kommissionens 
förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 
14.10.2003, s. 13.).
4 Kommissionens förordning (EG) 
nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa 
tillämpningsföreskrifter till rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999 när det 
gäller beteckning, benämning, presentation 
och skydd av vissa vinprodukter (EGT L 
118, 4.5.2002, s. 1). Förordningen senast 
ändrad genom förordning (EG) 
nr 1991/2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 
9.)
5 Kommissionens förordning (EG) 
nr 94/2002 av den 18 januari 2002 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 2826/2000 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den 
inre marknaden. Förordningen senast 
ändrad genom förordning (EG) 
nr 1803/2004 (EUT L 318, 19.10.2004, 
s. 4). 

Or. fr

Motivering

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

Viner, aromatiserade viner samt spritdrycker omfattas således redan av särskilda 
gemenskapsbestämmelser om märkning, beskrivning och presentation samt om 
informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. Det rör sig närmare bestämt om 
förordningarna 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 och 2826/2000.

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

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 88
Artikel 1, punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel1

skall inte tillämpas på produkter som tydligt 
omfattas av definitionen av livsmedel eller 
kosttillskott och som försetts med 
påståenden som uppfyller kraven i denna 
förordning.
________________________
1 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

Or. en

Motivering

Ett livsmedel eller kosttillskott som förses med ett påstående som gäller en persons 
fysiologiska funktioner och är fullständigt förenligt med denna förordning kan icke desto 
mindre av nationella myndigheter förklaras vara ett läkemedel, på grundval av den senaste 
ändringen av artiklarna 1.2 och 2.2 i direktiv 2001/83/EG som ger läkemedelslagstiftning 
företräde framför livsmedelslagstiftning. Ett företag måste vara säkert att det inte på nationell 
nivå kommer att bli föremål för rättsliga förfaranden med stöd av direktiv 2001/83/EG när 
det lanserar en produkt som är fullständigt förenlig med denna förordning.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 89
Artikel 1, punkt 4a (ny)

4a. Denna förordning skall inte tillämpas 
på varumärken som uppfyller kraven enligt 
Rådets ändrade direktiv 89/104/EEG av 
den 21 december 1988 om tillnärmningen 
av medlemsstaternas varumärkeslagar1och 
Rådets ändrade förordning (EG) nr 40/94 
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av den 20 december 1993 om 
gemenskapvarumärken2.
Alla andra former av kommersiella 
märkesnamn (såsom varumärken och 
handelsbeteckningar enligt allmän lag), 
vars användning kan falla inom ramen för 
denna förordning, skall inte omfattas av
villkoren enligt denna förordning, under 
förutsättning att de kommersiella 
märkesnamn som i sig utgör ett närings-
eller hälsopåstående åtföljs av ett 
kompletterande närings- eller 
hälsopåstående närhelst märkesnamnet 
används vid märkning, presentation av
eller reklam för livsmedel.
________________________
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 1.
2 EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Motivering

Att låta varumärken omfattas av förordningen skulle skapa stor rättslig osäkerhet och 
innebära nackdelar för ägare av existerande märkesnamn som ju i stor omfattning är 
beroende av märkesigenkänning.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och John Bowis

Ändringsförslag 90
Artikel 1, punkt 4a (ny)

4a. Denna bestämmelse skall inte gälla för 
kostkontrollsystem som är registrerade 
varumärken.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör inte syfta till att förbjuda kostkontrollsystem såsom viktväktarna som 
är väletablerade i Europa och erbjuder riktiga metoder för viktminskning. Detta omfattar 
även märkning av produkter vars roll för viktminskningen klart och tydligt anges i 
programmet.
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Ändringsförslag från John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines och Urszula Krupa

Ändringsförslag 91
Artikel 1, punkt 4a (ny)

4a. Denna förordning skall inte tillämpas 
på varumärken som uppfyller kraven enligt 
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 
21 december 1988 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar1 och 
Rådets första förordning (EG) nr 40/94 av 
den 20 december 1993 om 
gemenskapvarumärken2såsom dessa 
ändrats.
________________________
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 1.
2 EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Motivering

För att undvika dubblering är det lämpligt att hänvisa till gällande rättsakter om varumärken. 
Dessa innehåller även bestämmelser om åtgärder för att förekomma vilseledande påståenden.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 92
Artikel 2, stycke 2, led 1

(1) påstående: budskap eller framställning 
som inte är obligatorisk enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning, inklusive framställningar 
bestående av bilder, grafiska element eller 
symboler, och som anger, låter förstå eller 
antyder att ett livsmedel har särskilda 
egenskaper.

(1) påstående: budskap eller framställning 
som inte är obligatorisk enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning, inklusive framställningar 
bestående av bilder, grafiska element eller 
symboler, i vilken form som helst, och som 
anger, låter förstå eller antyder att ett 
livsmedel har särskilda egenskaper.

Or. en
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Motivering

Definitionen av påståenden bör vara tydlig så att missförstånd undviks.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 93
Artikel 2, stycke 2, led 1

(1) påstående: budskap eller framställning 
som inte är obligatorisk enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning, inklusive framställningar 
bestående av bilder, grafiska element eller 
symboler, och som anger, låter förstå eller 
antyder att ett livsmedel har särskilda 
egenskaper.

(1) påstående: budskap eller framställning 
som inte är obligatorisk enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning, inklusive framställningar 
bestående av bilder, grafiska element eller 
symboler, och som anger eller antyder att ett 
livsmedel har särskilda egenskaper, med 
undantag för märkesnamn som redan är 
registrerade som varumärken.

Or. en

Motivering

Varumärkeslagstiftningen ser redan till att missvisande märken inte kan registreras och att 
sådana som felaktigt redan registrerats kan strykas. Vidare skall varumärken inte betraktas 
som ”påståenden” i den mening som avses i förordningen, och står inte i motsättning mot 
dess uttalade syfte att skydda konsumenter från vilseledande påståenden. Med det kommande 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder kommer man kunna se till att produkter lever upp till 
de påståenden som kan utläsas ur ett varumärke. Detta är en onödig dubblering av 
bestämmelser inom ett område som redan regleras genom andra rättsakter 
(varumärkeslagstiftningen och direktivet om otillbörliga affärsmetoder).

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 94
Artikel 2, stycke 2, led 3

(3) annat ämne: ett ämne som inte är ett 
näringsämne men som har näringsmässiga 
eller fysiologiska effekter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 95
Artikel 2, stycke 2, led 6

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

utgår

Or. fr

Motivering

Denna förordning bör inte omfatta påståenden om minskade sjukdomsrisker i enlighet med 
direktiv 2000/13/EG angående märkning av livsmedel.

Att godkänna påståenden om att en produkt minskar sjukdomsrisken inte tänkbart. Alla 
åtgärder som syftar till att förebygga eller behandla en sjukdom måste bygga på en medicinsk 
diagnos och om nödvändigt på en särskild diet som ordineras av en yrkesverksam på 
hälsoområdet.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 96
Artikel 2, stycke 2, led 6

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

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

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att upprätthålla distinktionen mellan läkemedel och livsmedel. I 
gemenskapsreglerna för humanläkemedel (direktiv 2001/83/EG)(*) definieras läkemedel som 
”varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls för att behandla eller 
förebygga sjukdom hos människor”. Härav följer att hälso- eller näringspåståenden om ett 
livsmedel som faller under denna definition får inte göras eftersom livsmedlet i fråga därmed 
skulle omfattas av de krav som gäller enligt europeisk läkemedelslagstiftning.

Ordalydelsen in artikel 2 i kommissionens förslag bör därför ändras, av hänsyn till behovet 
att upprätthålla denna distinktion, genom att införa begreppet ”faktor”. Ordvalet följer av att 
det råder en tydlig skillnad mellan ett påstående om minskad sjukdomsrisk och ett påstående 
om minskad riskfaktor för sjukdom. Som kommissionens erkänner i sin text finns det åtskilliga 
riskfaktorer för sjukdomar, och om en riskfaktor minskas innebär detta inte nödvändigtvis att 
risken för en individ att drabbas av sjukdomen i fråga minskar.

För att ta ett exempel: ett högt kolesterolvärde utgör en riskfaktor för hjärtsjukdom. Ett 
påstående om att ett livsmedel hjälper till att minska kolesterolvärdet kan därför accepteras, 
men det vore varken acceptabelt eller korrekt med ett påstående om att livsmedlet i fråga 
minskar risken för hjärtsjukdom, eftersom det finns en rad andra riskfaktorer utöver högt 
kolesterolvärde som avgör en individs riskbenägenhet för sådana sjukdomar.

(*) Detta direktiv kommer att ersättas den 31 oktober 2005 av direktiv 2004/27 som ändrar 
artikel 1 genom att utvidga definitionen av läkemedel enligt följande: ”a) varje substans eller 
kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att 
behandla eller förebygga sjukdom hos människor, eller b) varje substans eller kombination av 
substanser som kan användas på eller administreras till människor i syfte antingen att 
återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk verkan eller att ställa diagnos.”

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 97
Artikel 2, stycke 2, led 6

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

(6) påstående om minskad sjukdomsrisk: 
varje hälsopåstående som anger, låter förstå 
eller antyder att konsumtion av en kategori 
av livsmedel, ett livsmedel eller av en av 
dess beståndsdelar väsentligt minskar en 
riskfaktor för en mänsklig sjukdom inom 
ramen för en balanserad kost. Med 
minskad risk menas en kraftig förändring 
av en grundläggande riskfaktor för en 
sjukdom.

Or. el
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Motivering

Det är nödvändigt med ett förtydligande eftersom gränsen mellan ”förebyggande” och 
”minskad sjukdomsrisk” är oklar.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 98
Artikel 2, stycke 2, led 8

(8) genomsnittskonsument: en konsument 
som är tämligen välinformerad och tämligen 
uppmärksam och försiktig.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 99
Artikel 2, stycke 2, led 8a (nytt)

(8a) hälsa: allmänt tillstånd av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande.

Or. en

Motivering

Trots att den föreslagna förordningen främst handlar om regler om hälsopåståenden, 
innehåller förslaget inte en definition av hälsa. Den definition som föreslås här är densamma 
som WHO använder.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 100
Artikel 2, stycke 2, led 8a (nytt)

(8a) kosttillskott: livsmedel vars syfte är att 
komplettera en normal kost och vilka utgör 
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koncentrerade källor för näringsämnen 
eller andra ämnen med näringsmässig eller 
fysiologisk verkan, enskilt eller i 
kombination, som säljs i avdelade doser, 
d.v.s. i form av kapslar, pastiller, tabletter, 
piller eller liknande, portionspåsar med 
pulver, ampuller med vätska, droppflaskor 
och andra liknande doser i flytande form 
eller pulverform som är avsedda att intas i 
uppmätta små enheter. 

Or. en

Motivering

För samstämmighetens skull används här den definition av kosttillskott som anges i direktiv 
2002/46.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 101
Artikel 2, stycke 2, led 8a (nytt)

(8a) kategori av livsmedel: en grupp av 
livsmedelsprodukter med jämförbara 
egenskaper och jämförbart 
näringsinnehåll.

Or. de

Motivering

I förslaget hänvisas på flera ställen till kategorier av livsmedel utan att någon definition givits 
för vad som egentligen avses. En odefinierad kategori av livsmedel skulle kunna omfatta 
produkter med mycket varierande sammansättning, där mängderna av socker, fett eller andra
näringsämnen skulle kunna variera mellan noll och en avsevärt högre nivå. För att garantera 
rättslig säkerhet och klarhet bör man följaktligen i artikel 2 definiera ”kategori av livsmedel” 
vid sidan av de övriga begreppen.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 102
Artikel 2, stycke 2, led 8a (nytt)



AM\555844SV.doc 39/191 PE 353.660v01-00

SV

(8a) kategori av livsmedel: en grupp av 
livsmedelsprodukter med jämförbara 
egenskaper och användningsändamål..

Or. nl

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 103
Artikel 2, stycke 2a (nytt)

Senast 3 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
definiera följande:
- ”allmänt vedertagna vetenskapliga fakta”,
- ”biotillgänglighet”,
- ”socker” för tillämpning av bilagan,
- ”kostfibrer” för tillämpning av bilagan.

Or. nl

Motivering

Näringsprofilerna är en viktig del av förslaget Här råder dessvärre mycken oklarhet. 
Industrin, konsumenterna och övervakarna behöver en noggrann definition. Dessutom måste 
begrepp som ”biologisk tillgänglighet”, ”socker” och ”kostfibrer” definieras.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 104
Artikel 2, stycke 2a (nytt)

(8a) Senast 3 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
definiera följande:
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- ”allmänt vedertagna vetenskapliga fakta”,

- ”biotillgänglighet”,
- ”socker” för tillämpning av bilagan,
- ”kostfibrer” för tillämpning av bilagan.

Or. en

Motivering

I förslaget till lagtext hänvisas på flera ställen till ”allmänt vedertagna vetenskapliga fakta” 
och ”biotillgänglighet”. Det är viktigt att definiera vad som avses med dessa begrepp.

I bilagan hänvisas till socker och kostfibrer. Det är allmänt känt att olika typer av socker 
inverkar på livsmedlens näringsmässiga kvalitet på mycket varierande sätt. För att man skall 
kunna använda näringspåståenden på ett korrekt sätt är det nödvändigt att definiera vilka 
typer av socker som avses i lagstiftningen.

Vidare har det av diskussioner i Codex Alimentarius framgått att det saknas en harmoniserad 
definition av kostfibrer i Europa. Man bör utarbeta en sådan definition med tanke på 
användningen av näringspåståenden.

Kommissionen bör uppmana livsmedelsmyndighetens vetenskapliga panel för dietprodukter, 
nutrition och allergier att snarast möjligt föreslå en definition av ”allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta” och ”biotillgänglighet”. Definitionerna bör antas i enlighet med 
förfarandena i förordningen.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 105
Artikel 2, stycke 2a (nytt)

Senast sex månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2 
definiera följande begrepp:
− ”Allmänt vedertagna vetenskapliga 

fakta”.
− ”Biotillgänglighet”.
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− ”Socker” för tillämpningen av bilagan.
− ”Kostfibrer” för tillämpningen av 

bilagan.

Or. fr

Motivering

I förslaget till lagtext hänvisas på flera ställen till ”allmänt vedertagna vetenskapliga fakta” 
och ”biotillgänglighet”. Det är viktigt att definiera vad som avses med dessa begrepp.

I bilagan hänvisas till socker och kostfibrer. Det är allmänt känt att olika typer av socker 
inverkar på livsmedlens näringsmässiga kvalitet på mycket varierande sätt. För att man skall 
kunna använda näringspåståenden på ett korrekt sätt är det nödvändigt att definiera vilka 
typer av socker som avses i lagstiftningen.

Vidare har det av diskussioner i Codex Alimentarius framgått att det saknas en harmoniserad 
definition av kostfibrer i Europa. Man bör utarbeta en sådan definition med tanke på 
användningen av näringspåståenden.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jules Maaten

Ändringsförslag 106
Artikel 3, stycke 2, led d

(d) hänvisa till förändringar av de 
fysiologiska funktionerna på ett oegentligt 
eller oroväckande sätt, vare sig genom 
texten eller framställningar i form av 
bilder, grafiska element eller symboler.

utgår

Or. de

Motivering

Det kan finnas olika uppfattningar om vad som menas med oegentliga eller oroväckande 
hänvisningar till förändringar av de fysiologiska funktionerna och bestämmelsen är därför 
tvivelaktig.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 107
Artikel 3, stycke 2, led da (nytt)
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(da) uppmuntra eller acceptera överdriven 
konsumtion av ett livsmedel eller 
nedvärdera en korrekt kosthållning.

Or. el

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 108
Artikel 3, stycke 2, led da (nytt)

(da) undergräva skyddet för och främjandet 
av folkhälsan.

Or. sv

Motivering

Det finns risk för att den föreslagna förordningen leder till ett ökat antal påståenden om 
mindre angelägna hälsofrågor, samt att möjligheten att använda påståenden för att främja 
folkhälsan skulle gå förlorad.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 109
Artikel 3, stycke 2a (nytt)

Om en nationell myndighet har anledning 
att tro att ett hälsopåstående kan motsäga 
nationella kostråd och sålunda utgöra ett 
hot mot befolkningens näringstillstånd, 
skall den ha rätt att begränsa 
hälsopåståendena i landet i fråga.

Or. en

Motivering

Nationella kostråd får inte ignoreras. En nationell regering bör därför tillåtas att begränsa 
påståenden på sitt territorium om den hyser befogade farhågor avseende folkhälsan.

Ändringsförslag från John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer och 
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Urszula Krupa

Ändringsförslag 110
Artikel 4

Artikel 4 utgår
Begränsningar vad gäller användningen av 

näringspåståenden och hälsopåståenden
1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
fastställa särskilda näringsprofiler som 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
måste uppfylla för att förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden.
Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.
Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.
2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är 
förenliga med villkoren i denna förordning.
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3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med
(a) hälsopåståenden eller
(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 
eller energihalten.
4. Andra livsmedel eller kategorier av 
livsmedel än de som avses i punkt 3, för 
vilka näringspåståenden och 
hälsopåståenden skall begränsas eller 
förbjudas, får fastställas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2 och med 
beaktande av vetenskapliga fakta.

Or. de

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 111
Artikel 4

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden –

alkoholdrycker
1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
fastställa särskilda näringsprofiler som 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
måste uppfylla för att förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden.

Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
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vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.
Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.
2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är 
förenliga med villkoren i denna förordning.
3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med

(a) hälsopåståenden eller
(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 
eller energihalten.
4. Andra livsmedel eller kategorier av 
livsmedel än de som avses i punkt 3, för 
vilka näringspåståenden och 
hälsopåståenden skall begränsas eller 
förbjudas, får fastställas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2 och med 
beaktande av vetenskapliga fakta.

Or. en

Motivering

Att fastställa objektiva och vetenskapligt grundade näringsprofiler kan visa sig vara en 
omöjlig uppgift eftersom livsmedlets inverkan på hälsan bestäms inte av dess näringsinnehåll 
utan hur man nyttjar det. Människor intar inte enskilda livsmedel utan måltider, vilka är 
kombinationer av olika livsmedel. En politik som utgår från sådana näringsprofiler riskerar 
därför bli osammanhängande och leda till godtyckliga beslut. Därtill tjänar näringsprofiler 
inget syfte när det gäller sundhetsutbildning.
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Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 112
Artikel 4

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Utvärdering av näringsprofiler

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 23.2, fastställa särskilda
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen 
för Europaparlamentet och rådet 
framlägga en utredning om behovet och 
genomförbarheten för näringsprofiler som 
skall fastställas som en förutsättning för att 
livsmedel förses med näringspåståenden 
eller hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Utvärderingen skall grundas på ett yttrande 
från livsmedelsmyndigheten och samråd 
med berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper. Den skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
med beaktande av

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, a) mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet,

(b) socker, b) livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten,

(c) salt/natrium. c) livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 

Om utredning visar att det är nödvändigt 
och genomförbart att näringsprofiler 
fastställs som en förutsättning för att 
livsmedel förses med näringspåståenden 
eller hälsopåståenden, skall kommissionen 
föreslå en ändring av denna förordning 
som på ett vederbörligt sätt beaktar såväl 
rapporten som resultaten av samråden.
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konsumentgrupper.
Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.
2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är 
förenliga med villkoren i denna förordning.
3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med
(a) hälsopåståenden eller
(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 
eller energihalten.
4. Andra livsmedel eller kategorier av 
livsmedel än de som avses i punkt 3, för 
vilka näringspåståenden och 
hälsopåståenden skall begränsas eller 
förbjudas, får fastställas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2 och med 
beaktande av vetenskapliga fakta.

Or. en

Motivering

Det råder fullständig oklarhet om huruvida näringsprofiler utgör ett effektivt medel i kampen 
mot fetma. Någon utvärdering av detta har inte gjorts i någon medlemsstat.

Ordalydelsen i artikel 4 skapar rättslig osäkerhet och strider därför mot principen om 
rättssäkerhet enligt gemenskapens lagstiftning. Kommissionens vaga formulering ger ingen 
som helst vägledning när det gäller hur dessa näringsprofiler skall utarbetas eller vilka 
produkter som i slutändan skulle beröras.

Näringsprofilernas proportionalitet måste testas innan de införs i stor skala och får 
ekonomiska konsekvenser som inte kan ändras.

Ovanstående argument till trots är och förblir den rättsliga grunden för förordningen artikel 
95 i EG-fördraget om hur den inre marknaden upprättas och fungerar. Men näringsprofiler 
kan inte harmoniseras eftersom det fastställs på nationell nivå. Om tanken är att de skall 
införas i folkhälsosyfte (vilket är fallet) saknar gemenskapen vederbörlig behörighet för detta.
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Artikel 4 innebär ett totalt förbud mot närings- och hälsopåståenden för vissa (icke närmare 
angivna) produkter, även om de är vetenskapligt bevisade. Detta rimmar illa med den bild av 
den upplyste och informerade genomsnittskonsumenten som följer av en rad enhetliga 
avgöranden i EG-domstolen. Det vore lämpligare med en mindre ambitiös åtgärd för att se 
till att konsumenter ges lämplig information om livsmedlens innehåll och näringsvärde, 
eftersom detta skulle ge ansvariga konsumenter möjlighet att fatta väl övervägda beslut.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 113
Artikel 4

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Utvärdering av näringsprofiler

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen,
i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen 
förelägga Europaparlamentet och rådet en 
rapport om huruvida det är nödvändigt och 
genomförbart att använda näringsprofiler 
som kriterium för användningen av 
näringspåståenden eller hälsopåståenden 
om livsmedel.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Rapporten skall utarbetas på grundval av 
ett yttrande från livsmedelsmyndigheten 
och efter samråd med berörda parter, 
särskilt livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper. Den skall bygga på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, och 
man skall i den särskilt beakta följande:

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, (a) Mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet.

(b) socker, (b) Livsmedlets (eller livsmedelskategorins) 
betydelse för den totala kosten.

(c) salt/natrium. (c) Livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 

Om det i rapporten fastställs att det är 
nödvändigt och genomförbart att använda 
näringsprofiler som kriterium för 
användningen av näringspåståenden eller 
hälsopåståenden om livsmedel, skall 
kommissionen lägga fram ett förslag om 
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sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.

ändring av denna förordning, där man tar 
tillbörlig hänsyn till rapporten och dess 
resultat.

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

Or. de

Motivering

Hittills har man inom Europeiska unionen inte haft några erfarenheter av att fastställa och 
införa näringsprofiler och inte heller av hur de fungerar. En nyhet av det här slaget innebär 
dock djupgående ingrepp i marknaden, i företagarnas handlingsfrihet, i utbudet av livsmedel, 
i reklamen samt i konsumenternas möjligheter att välja och få information. Det som däremot 
inte bevisats i tillräcklig grad är om det faktiskt går att åstadkomma en förändring i 
konsumenternas matvanor, så att vissa kroniska sjukdomar på det sättet kan minskas eller 
förebyggas.

Innan några näringsprofiler införs måste därför alla viktigare aspekter grundligt prövas och 
utvärderas. Hit hör t.ex. att frågan om vilka kriterier som näringsprofilerna skall bygga på 
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måste utredas på ett vetenskapligt motiverat sätt, för att man skall få veta om man till exempel 
då bör ta hänsyn till sekundära ämnen från växter, om näringsprofilerna överhuvud taget 
främjar bättre kostvanor eller hjälper till att förebygga ensidig kost samt vilken betydelse 
enskilda livsmedel eller livsmedelskategorier har för kosten totalt sett och om 
näringsprofilerna överhuvud taget är ägnade att minska eller förebygga vissa kroniska 
sjukdomar.

Dessutom måste det undersökas vilken betydelse olika livsmedel eller livsmedelskategorier 
som försetts med näringspåståenden eller hälsopåståenden har på marknaden samt hur 
konsumenternas kostvanor påverkas som en följd av dem.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 114
Artikel 4

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 251 i fördraget, ange vilka 
näringsämnen och andra ämnen som 
spelar en särskilt viktig roll för en 
balanserad kost och fastställa 
referensvärden för intag av dessa.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

2. Referensvärdena skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När referensvärden för intag 
fastställs skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.
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Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.
2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är 
förenliga med villkoren i denna förordning.
3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med

3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med hälsopåståenden.

(a) hälsopåståenden eller
(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 
eller energihalten.
4. Andra livsmedel eller kategorier av 
livsmedel än de som avses i punkt 3, för 
vilka näringspåståenden och 
hälsopåståenden skall begränsas eller 
förbjudas, får fastställas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2 och med 
beaktande av vetenskapliga fakta.

4. Förbudet enligt punkt 3 ovan skall inte 
gälla för kosttillskott som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/46/EG av den 10 juni 20021, förutsatt 
att alkoholen i produkten är till endast för 
konserverings- och/eller 
extraheringsändamål och det framgår klart 
av märkningen att produkten är avsedd att 
”förtäras i små, klart definierade 
mängder”.
________________________
1 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Motivering

Näringspåståenden måste bygga på solid vetenskaplig grund. Att fastställa objektiva och 
vetenskapligt grundade näringsprofiler kan visa sig vara en omöjlig uppgift eftersom 
livsmedlets inverkan på hälsan bestäms inte av dess näringsinnehåll utan hur man nyttjar det. 
Människor intar inte enskilda livsmedel utan måltider, vilka är kombinationer av olika 
livsmedel. En politik som utgår från sådana näringsprofiler riskerar därför bli 
osammanhängande och leda till godtyckliga beslut. Därtill tjänar näringsprofiler inget syfte 
när det gäller sundhetsutbildning.

Istället för att förvägra konsumenter tillgång till information om det relativa värdet av 
specifika livsmedel i kosten genom näringsprofiler bör konsumenter ges information om 
livsmedlens näringsegenskaper, sina egna näringsbehov och den relativa roll som ett 
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livsmedel spelar i den dagliga kosten. Här föreslås därför att i stället för att upprätta 
näringsprofiler bör gemenskapen skapa en ram inom vilken relevanta näringsämnen – och 
referensvärden för intaget av dessa – fastställs. Artikel 7 innehåller en skyldighet för 
livsmedelstillverkare att på etiketten ange vilken roll de livsmedel de producerar har i 
förhållande till dessa näringsämnen och referensvärden.

Näringsinformation bör anges på alkoholdrycker, dock inga hälsopåståenden eftersom detta 
skulle strida mot den rådande politiken i de flesta medlemsstater.

Energidrycker och andra kosttillskott bör inte omfattas av detta förbud.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 115
Artikel 4, rubrik

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Begränsningar vad gäller användningen av 
påståenden

Or. de

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 116
Artikel 4, rubrik

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Särskilda villkor vad gäller användningen 
av näringspåståenden och hälsopåståenden

Or. en

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar 
Roth-Behrendt och Dorette Corbey

Ändringsförslag 117
Artikel 4, rubrik

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Villkor vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Or. en
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Motivering

Näringsprofiler utgör ett viktigt och positivt kriterium som eventuellt kan ingå i närings- eller 
hälsopåståenden. I stället för begränsningar bör man därför framhäva de positiva 
aspekterna, nämligen villkor vad gäller deras användning. 

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 118
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller
hälsopåståenden.

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
efter samråd med livsmedelsmyndigheten, 
fastställa särskilda näringsprofiler som 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
måste uppfylla för att förses med 
hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Näringsprofilerna skall fastställas för 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
särskilt med beaktande av

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, - mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet,

(b) socker, - livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten,

(c) salt/natrium. - livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 

Undantag från kravet på att uppfylla 
nuvarande näringsprofiler för att få förses 
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skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. de

Motivering

Fastställandet av näringsprofiler för både näringspåståenden och hälsopåståenden 
respekterar inte proportionalitetsprincipen. Det är stor skillnad på om ett påstående anger att 
ett livsmedel har särskilda näringsmässiga egenskaper eller om ett påstående anger att det 
finns ett samband mellan ett livsmedel och hälsa.

Dessutom bör det klargöras att fastställandet av näringsprofiler är ett vetenskapligt arbete 
och att det därför bör utföras uteslutande av livsmedelsmyndigheten. Dessa näringsprofiler 
bör godkännas av kommissionen.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 119
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
livsmedelsmyndigheten, på kommissionens 
uppmaning och i samråd med berörda 
parter, i detalj redogöra för tillämpningen 
av villkoren enligt artiklarna 5.1 och 10.2, 
särskilt beträffande specifika
näringsprofiler som av livsmedel måste 
motsvara för att förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 

Yttrandet skall grundas på vetenskapliga 
fakta om kost och nutrition och om deras 
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och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

förhållande till hälsa, särskilt 

- vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar,

- näringsprofilerna lämplighet för samtliga 
konsumenter, oavsett deras 
näringstillstånd.
Efter att den mottagit 
livsmedelsmyndighetens yttrande skall 
kommissionen, i möjlig mån och i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs i 
artikel 23.2, upprätta ett system för att 
fastställa näringsprofiler för livsmedel som 
är försedda med närings- eller 
hälsopåståenden, särskilt med beaktande av
- mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet,
- livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten, med hänsyn tagen till 
de olika kostvanor och -traditioner som 
förekommer inom medlemsstaterna,
- livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan.
När en näringsprofil – oavsett vilken –
fastställs skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Undantag från skyldigheten att respektera 
de näringsprofiler som gäller för att ett 
livsmedel skall få förses med närings- eller 
hälsopåståenden, samt uppdateringar för att 
ta hänsyn till relevant vetenskaplig 
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utveckling, skall fastställas i enlighet med 
det förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Innan den förbinder sig att införa krav på näringsprofiler bör kommissionen först göra en 
bedömning om huruvida ett sådant system är genomförbart, för att försäkra sig om att det kan 
tillämpas på alla typer av livsmedel på ett objektivt och vetenskapligt sätt, och att det i verklig 
mening hjälper konsumenter att göra bättre kostval på grundval av såväl de olika kostvanor 
och -traditioner som förekommer inom medlemsstaterna som människors olika behov. Denna 
bedömning bör genomföras av livsmedelsmyndigheten.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 120
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 36 månader efter det att 
förordningen har antagits skall 
kommissionen, efter samråd med berörda 
parter, fastställa huruvida de särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden är genomförbara och, om 
så är fallet, i vilken form. Varje sådant 
förslag skall sedan överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet för 
godkännande.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Dessa näringsprofiler skall fastställas för 
livsmedel eller vissa livsmedelskategorier, 
särskilt med beaktande av

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, - mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet,

(b) socker, - livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten,

(c) salt/natrium. -livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 

Näringskriterierna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 



AM\555844SV.doc 57/191 PE 353.660v01-00

SV

och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.

och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Det råder fortfarande oklarhet om det system för näringsprofiler som kommissionen lagt 
förslag om. En genomförbarhetsstudie bör göras innan något förslag i denna riktning 
godkänns.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 121
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden. 

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen 
förelägga Europaparlamentet och rådet ett 
förslag om europeiska kostråd. Dessa skall 
innehålla allmänna näringsråd och 
samtidigt beakta såväl nationella kulturella 
och kostmässiga skillnader som det arbete 
som utförts av WHO och Codex 
Alimentarius. Senast 24 månader efter det 
att de europeiska kostråden har antagits 
skall kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
fastställa särskilda näringskriterier som
vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla 
för att förses med hälsopåståenden. 

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Dessa näringsprofiler skall fastställas för 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
med särskilt beaktande av
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(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, - mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet,

(b) socker, - livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten,

(c) salt/natrium. - livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.

Näringskriterierna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Fastställandet av näringsprofiler bör inte vara en negativ utan en positiv process och 
riktlinjerna bör både anknyta till internationellt arbete och beslutas genom medbeslutande.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 122
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 

1. Senast 36 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
efter samråd med Europaparlamentet och i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs i 
artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
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hälsopåståenden. hälsopåståenden.
Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Näringsprofilerna för livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel skall fastställas med
särskilt beaktande av

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, - mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet,

(b) socker, - livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten, med hänsyn tagen till 
de olika kostvanor och 
konsumtionsmönster som förekommer i de 
olika medlemsstaterna,

(c) salt/natrium. - livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa. När 
näringsprofilerna fastställs skall 
kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Särskilda undantag från skyldigheten att 
respektera de näringsprofiler som gäller för 
att ett livsmedel skall få förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden, 
samt uppdateringar för att ta hänsyn till 
relevant vetenskaplig utveckling skall 
fastställas i enlighet med det förfarandet som 
avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Exempel från olika länder visar att upprättandet av näringsprofiler en mycket komplicerad 
uppgift som kräver 
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 123
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
efter samråd med livsmedelsmyndigheten 
och i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Näringsprofilerna för livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel skall fastställas med
särskilt beaktande av

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, - mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet, såsom fett, 
mättade fettsyror, transfettsyror, socker, 
salt/natrium,

(b) socker, - livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten, med hänsyn tagen till 
olika riksgrupper inklusive barn samt till de 
olika kostvanor och konsumtionsmönster 
som förekommer i de olika 
medlemsstaterna,

(c) salt/natrium. - livsmedlets eller livsmedelskategorins 
totala näringsmässiga sammansättning och 
förekomsten av näringsämnen som 
vetenskapligt har erkänts ha en positiv 
inverkan på hälsan, under förutsättning att 
de är naturligt förekommande i livsmedlet.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost, målgruppernas 
näringsbehov och nutrition och om deras 
förhållande till hälsa. När näringsprofilerna 
fastställs skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Undantag och uppdateringar för att ta Särskilda undantag från skyldigheten att 
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hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

respektera de näringsprofiler som gäller för 
att ett livsmedel skall få förses med 
närings- eller hälsopåståenden, samt
uppdateringar för att ta hänsyn till relevant 
vetenskaplig utveckling skall fastställas i 
enlighet med det förfarandet som avses i 
artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Vetenskaplig bedömning måste utgöra grunden för utarbetandet av näringsprofiler. Den 
bedömning av näringsprofiler för livsmedel och kategorier av livsmedel som kommissionen 
bör göra, med medverkan av livsmedelsmyndigheten, medlemsstaterna och berörda parter, 
utgör hörstenen i denna förordning. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 124
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2 och med bistånd av experter 
från livsmedelsmyndigheten, fastställa 
särskilda näringsprofiler som livsmedel eller 
vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla 
för att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Dessa näringsprofiler skall fastställas för 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
med särskilt beaktande av

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, - mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet, såsom fett, 
mättade fettsyror, transfettsyror, socker, 
salt/natrium,

(b) socker, - livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
betydelse för kosten,

(c) salt/natrium. - livsmedlets totala näringsmässiga 
sammansättning och förekomsten av 
näringsämnen som vetenskapligt har 
erkänts ha en positiv inverkan på hälsan, 
under förutsättning att de är naturligt 
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förekommande i livsmedlet.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.
Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Vetenskaplig bedömning måste utgöra grunden för utarbetandet av näringsprofiler. Den 
bedömning av näringsprofiler för livsmedel och kategorier av livsmedel som kommissionen 
bör göra, med medverkan av livsmedelsmyndigheten, medlemsstaterna och berörda parter,
utgör hörstenen i denna förordning.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 125
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
bestämmelser om näringsinnehåll 
näringskombinationer som livsmedel eller 
vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla 
för att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
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(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, (a) lipider (fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror, o.s.v.),

(b) socker, (b) kolhydrater,
(c) salt/natrium. (c) salt/natrium.

(ca) steroler såsom kolesterol m.fl.,
(cb) spårämnen.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Bestämmelserna om näringsinnehåll skall 
grundas på vetenskapliga fakta om kost och 
nutrition och om deras förhållande till hälsa, 
särskilt vilken betydelse näringsämnen och 
andra ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När bestämmelserna om 
näringsinnehåll fastställs skall 
kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Det finns idag inga specifika näringsprofiler. Detta är en konsekvens av att ett näringsämne 
kan antingen vara hälsosamt eller ohälsosamt, beroende på hur mycket av det som ingår i de 
livsmedel som används, på mängden livsmedel som konsumeras – men även på personen som 
konsumerar det (exempelvis beroende på om det är ett barn, en tonåring, en vuxen, en gravid 
kvinna, en äldre person, o.s.v.). Exempelvis är kolesterol ett livsviktigt näringsämne eftersom 
det är nödvändigt för cellmembranens uppbyggnad. I mycket stora mängder, och särskilt hos 
äldre personer, kan det orsaka åderförkalkning. Samma sak gäller för kolhydrater, 
spårämnen, natrium och kalium. Vi strävar därför att utarbeta särskilda bestämmelser i 
överensstämmelse med vetenskapens rön så att livsmedelsbearbetningen kan bedömas utifrån 
normalvärden för näringsinnehåll.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 126
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 1. Senast 30 månader efter det att denna 
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förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, (a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker, (b) socker,

(c) salt/natrium. (c) salt/natrium.
Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost, målgruppernas 
näringsbehov samt nutrition och om deras 
förhållande till hälsa, särskilt vilken 
betydelse näringsämnen och andra ämnen 
med näringsmässiga eller fysiologiska 
effekter har för kroniska sjukdomar. När 
näringsprofilerna fastställs skall 
kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare, 
konsumentgrupper och yrkesverksamma på 
hälsoområdet.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2. I 
samband med att dessa undantag och 
uppdateringar fastställs skall 
kommissionen inhämta 
livsmedelsmyndighetens yttrande.

Or. fr

Motivering

Trettio månader är en mer realistisk tidsfrist när kommissionen tillsammans med 
livsmedelsmyndigheten och alla berörda parter skall fastställa särskilda näringsprofiler som 
vissa livsmedelskategorier måste uppfylla för att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 127
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 
i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i de utpekade kategorierna av 
livsmedel:

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, (a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,

(b) socker, (b) socker,
(c) salt/natrium. (c) salt/natrium.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt livsmedelsföretagare 
och konsumentgrupper.

Undantag och uppdateringar för att ta
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Näringsprofiler gäller inte för kosttillskotten, även om vissa undantag från denna princip 
accepteras.
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Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 128
Artikel 4, punkt 2

2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är
förenliga med villkoren i denna förordning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 129
Artikel 4, punkt 2

2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är 
förenliga med villkoren i denna förordning.

2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden och hälsopåståenden
vara tillåtna, under förutsättning att 
näringsämnen som överskrider 
näringsprofilen anges i anslutning till 
näringspåståendet eller hälsopåståendet.

Or. en

Motivering

Om ett livsmedel har en värdefull egenskap som motiverar ett påstående, måste det vara 
tillåtet att nämna detta, även om egenskapen är liktydig med att en eventuell näringsprofil 
överskrids. Under sådana omständigheter skulle kravet på information om livsmedlet och 
dess näringsvärdet uppfyllas om det näringsämne som överskrider näringsprofilen klart och 
tydligt anges i anslutning till närings- eller hälsopåståendet.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 130
Artikel 4, punkt 3

3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med

utgår
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(a) hälsopåståenden eller
(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 
eller energihalten.

Or. en

Motivering

Påståenden bör tillåtas om de grundas på vedertagna vetenskapliga fakta och är förenliga 
med de allmänna kostprinciper som fastställs i förslaget.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 131
Artikel 4, punkt 3

3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med

3. Drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol skall inte förses 
med hälsopåståenden, såvida dessa inte är 
vetenskapligt belagda beteckningar.

(a) hälsopåståenden eller Alkoholhaltiga drycker får inte förses med 
påståenden som avser botande, lindring 
eller förebyggande av sjukdomar eller ge 
intryck av att ha dessa egenskaper.

(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 
eller energihalten.

Or. de

Motivering

Enligt direktiv 2000/13/EG är det förbjudet att göra påståenden om minskad sjukdomsrisk. 
Detta förbud bör fortsätta att gälla. Också hälsopåståenden utesluts genom frivillig 
självövervakning. Förbudet mot användning av rena hälsopåståenden bekräftas genom 
ändringsförslaget.

Likväl har de positiva aspekterna av en måttfull alkoholkonsumtion bevisats vetenskapligt. De 
upphör dock där alkoholmissbruket tar vid.

Beteckningar som digestiv och bitter är etablerade traditionella beteckningar och bör inte 
påverkas av förbudet enligt artikel 4.3. De står för en ansvarsfull inställning till alkohol och 
är en integrerande del av en traditionell epikureisk kultur. De utgör inte ett incitament till 
överdriven alkoholkonsumtion.
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Ändringsförslag från Renate Sommer och Christa Klaß

Ändringsförslag 132
Artikel 4, punkt 3, led a

(a) hälsopåståenden eller (a) hälsopåståenden, med undantag för 
sådana som hänför sig till utsagor som kan 
beläggas vetenskapligt, eller

Or. de

Motivering

Hälsopåståenden bör inte få finnas på etiketterna till alkoholhaltiga drycker. Det bör dock 
vara tillåtet att komma med hälsopåståenden om alkoholhaltiga drycker, såsom diabetikervin, 
om det går att anföra vetenskapliga belägg för dessa påståenden.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och John Bowis

Ändringsförslag 133
Artikel 4, punkt 3, led a

(a) hälsopåståenden eller (a) hälsopåståenden, såvida de inte stöder 
meddelanden från nationella myndigheter 
eller kommissionen om de hälsorisker som 
följer av alkoholmissbruk, eller

Or. en

Motivering

Definitionen av hälsopåståenden skulle kunna gälla för varje typ av meddelande om alkohol 
och hälsa, varmed förbudet även riskerar omfatta hälsovarningar. Det är därför nödvändigt 
att göra ett förtydligande.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 134
Artikel 4, punkt 3, led b

(b) näringspåståenden, förutom sådana 
som gäller en reducering av alkoholhalten 

utgår
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eller energihalten.

Or. es

Motivering

Näringspåståenden om alkoholhaltiga drycker bör tillåtas, förutsatt att de överensstämmer 
med definitionen i bilagan och uppfyller det obligatoriska kravet på sådan märkning.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och John Bowis

Ändringsförslag 135
Artikel 4, punkt 3, led b

(b) näringspåståenden, förutom sådana som 
gäller en reducering av alkoholhalten eller 
energihalten.

(b) näringspåståenden, såvida de inte åtföljs 
av en fullständig förteckning över 
ingredienser eller relevant information om 
allergener.

Or. en

Motivering

För vissa konsumenter, exempelvis personer som lider av celiaki, är det inte enbart intressant 
utan även nödvändigt att få näringsinformation om alkoholdrycker, t.ex. glutenfritt öl. Det 
bör vara tillåtet att förse alkoholdrycker med näringspåståenden om de motsvarar 
definitionen i bilagan och uppfyller kraven på obligatorisk näringsvärdesdeklaration samt om 
uppgifter om ingredienserna ingår i märkningen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans och 
Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 136
Artikel 4, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Detta förbud skall inte gälla för kosttillskott 
som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/46/EG1, förutsatt att 
alkoholen i produkten är till endast för 
konserverings- och/eller 
extraheringsändamål och det framgår klart 
av märkningen att produkten är avsedd att 
förtäras i små, klart definierade mängder.
________________
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1 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Ändringsförslag från Renate Sommer och Martin Callanan

Ändringsförslag 137
Artikel 4, punkt 4

4. Andra livsmedel eller kategorier av 
livsmedel än de som avses i punkt 3, för 
vilka näringspåståenden och 
hälsopåståenden skall begränsas eller 
förbjudas, får fastställas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2 och med
beaktande av vetenskapliga fakta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 138
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna kan i enskilda fall 
medge undantag från begränsningarna i 
denna artikel, under förutsättning att 
produkterna i fråga redan är etablerade på 
marknaden när denna förordning träder i 
kraft och uppfyller övriga bestämmelser i 
denna.

Or. en

Motivering

Vissa närings- och hälsopåståenden för livsmedel eller livsmedelskategorier, för vilka det 
enligt punkterna 1 och 3 i denna artikel inte längre skulle vara tillåtet att göra några sådana 
påståenden, är redan etablerade på de nationella marknaderna sedan flera år eller årtionden, 
och har därigenom vunnit ett visst ”kulturvärde”. I sådana fall är det på sin plats att 
medlemsstaterna ges möjlighet att införa undantagsbestämmelser, under förutsättning att 
påståendena är sanningsenliga och inte vilseledande.
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Ändringsförslag från Niels Busk och Dan Jørgensen

Ändringsförslag 139
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Näringspåståenden eller 
hälsopåståenden för barnmat skall inte 
tillåtas utom i enlighet med de specifika 
villkor som anges i rådets direktiv 
89/398/EEG av den 3 maj 1989 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om specialdestinerade 
livsmedel1 samt i genomförandedirektiven 
för detta.
________________
1 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Motivering

Detta förslag är i linje med de riktlinjer i Codex Alimentarius för användning av närings- och 
hälsopåståenden som antogs 2004. Barnmat kräver särskild uppmärksamhet, av hänsyn till 
barnens hälsa och utveckling. Barnmat för barn under 3 år kräver därför särskilda 
bestämmelser. Det är viktigt att folkhälsoråd för denna utsatta grupp inte ”kommer bort” på 
grund av påståenden och tung reklam på produkterna som ökar risken för att föräldrar 
vilseleds.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 140
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som ger information om 
att ett visst näringsämne eller annat ämne 
ingår i ett livsmedel (”innehåller...”), i 
förekommande fall i någon viss mängd, 
vara tillåtna.

Or. de

Motivering

Näringspåståenden som sanningsenligt och utan att innefatta några värderingar förklarar 
blott och bart att något ämne ingår i en produkt faller under kategorin konsumentinformation 
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och tjänar konsumentupplysningens intressen.

Näringsprofiler får inte leda till att sanningsenliga, vetenskapligt belagda, icke-vilseledande 
och begripliga påståenden inte kommer ut till konsumenternas kännedom. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 141
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Kvalitetsangivelser

På basis av näringsprofilerna utvecklar 
kommissionen en kvalitetsmärkning där 
halten av socker, natrium/salt, mättat fett, 
transfettsyror och andra näringsämnen 
(vitaminer, mineraler och kostfiber) anges. 
Kvalitetsmärkningen återges med en enkel 
och lättbegriplig symbol som kan signalera 
flera kvalitetsnivåer. Livsmedelstillverkare 
kan använda symbolen för att ange en 
produkts kvalitet. På motiverad begäran 
prövar Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet om kvalitetsmärkningen 
på en livsmedelsprodukt är korrekt

Or. nl

Motivering

Livsmedelsindustrin hävdar att det inte finns ”bra” och ”dåliga” livsmedel, utan att det 
handlar om sunda kostvanor. Ändå går det säkert att se en kvalitetsskillnad mellan de olika 
livsmedelstillverkarna: det finns bättre och sämre livsmedelstillverkare. Det finns helt klart ett 
behov bland konsumenterna att få objektiv och lättillgänglig information om kvaliteten på de 
livsmedel de köper. Dessutom måste en symbol utvecklas som gör att det blir möjligt att 
rangordna (t.ex. ett system med stjärnor eller förbockade rutor)livsmedel. Med en symbol 
eller en kvalitetsindikator får man snabbt en uppfattning om till exempel den förpackade 
vegetariska grönsaksburgaren  - livsmedelstekniskt sett - är ett bra köp eller ej. Denna 
kvalitetsindikator kan vara ett viktigt instrument i kampen mot degenerativa sjukdomar, 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

På det här stadiet av vetenskapligt kunnande finns det ingen anledning att användningen av 
symbolen skall vara obligatorisk. Tillverkare av högkvalitativa livsmedelsprodukter får 
däremot gärna frivilligt sätta den på sina produkter. Olaga användning (för hög 
kvalitetsmärkning) kommer att skada tillverkarens trovärdighet under lång tid och därför 
förhoppningsvis inte förekomma särskilt ofta. Samtidigt uppstår en önskan bland 



AM\555844SV.doc 73/191 PE 353.660v01-00

SV

livsmedelstillverkare att bli rankade så högt som möjligt, vilket leder till en strävan att 
förbättra livsmedelskvaliteten hos sina produkter. Det här blir till nytta både för 
livsmedelsindustrin i Europa och för folkhälsan..

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 142
Artikel 5, punkt 1, led a, inledningen

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

(a) Det har påvisats att förekomsten, 
avsaknaden eller den reducerade mängden 
av det ämne som påståendet gäller har den 
påstått gynnsamma näringsmässiga eller 
fysiologiska effekten, och detta har 
bekräftats av vedertagen vetenskaplig 
kunskap.

Or. en

Motivering

Termen ”allmänt vedertagna vetenskapliga fakta” har inte definierats. Ändringsförslaget 
syftar till att förtydliga vad som avses.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 143
Artikel 5, punkt 1, led ea (nytt)

ea) Den berörda livsmedelsproduktens 
totalprofil är näringsmässigt gynnsam för 
konsumenten om man inbegriper 
förekomsten av det ämne som påståendet 
gäller.

Or. en

Motivering

Trots att villkoren för användningen av ett stort antal näringspåståenden som t.ex. ”låg 
fetthalt” kommer att fastställas i denna förordning bör näringspåståenden endast tillåtas om 
livsmedlets totalinnehåll är näringsrikt.



PE 353.660v01-00 74/191 AM\555844SV.doc

SV

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 144
Artikel 5, punkt 2

2. Det skall endast vara tillåtet att använda 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om genomsnittskonsumenten kan förväntas 
förstå de gynnsamma effekter som anges i 
påståendet.

utgår

Or. en

Motivering

Påståenden som inte är meningsfulla för konsumenten är vilseledande och omfattas därför av 
direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam. Vidare kommer påståenden antingen att föras 
upp på en förteckning eller godkännas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
som kommer att besluta om användningen av påståendet. En särskild bestämmelse om att 
förbjuda sådana påståenden är därför inte nödvändig i detta sammanhang.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 145
Artikel 5, punkt 3

3. Näringspåståendena och hälsopåståenden 
skall gälla livsmedel som är 
konsumtionsfärdiga i enlighet med 
tillverkarens anvisningar.

3. Näringspåståendena och hälsopåståenden 
skall gälla livsmedel såsom de bjuds ut till 
försäljning och inte enskilda ingredienser 
som läggs till vid tillagning av livsmedlet 
innan det konsumeras.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning tar inte på ett tillfredsställande sätt itu med påståenden som gäller 
snarare en ingrediens som används vid tillagningen av ett livsmedel än livsmedlet självt. Ett 
exempel utgörs av påståenden som görs för frukostflingor och som gäller fördelarna med 
kalcium, där påståendet hänför sig till den mjölk som konsumenten lägger till flingorna 
snarare än till flingorna själva. Dessa typer av påståenden bör inte tillåtas eftersom 
konsumenten inte har någon anledning att köpa produkten på grund av denna fördel.
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Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 146
Artikel 6, punkt 1

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

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

Or. fr

Motivering

Det finns vissa livsmedelskategorier vilkas välgörande effekter stöder sig på vedertagen 
användning. Som belägg för påståendena räcker det inte bara med ett system baserat på 
vetenskapliga fakta, i alla fall inte om påståendena gäller jordbruksprodukter, såsom 
vegetabiliska produkter, utan det måste också tas hänsyn till folks erfarenheter och till 
traditionen. Detta har nyligen godtagits i fråga om traditionella växtbaserade läkemedel 
(direktiv 2004/24/EG), för vilka det införts ett särskilt förenklat registreringsförfarande, så att 
det inte behövs några kliniska prövningar av dem, eftersom de anses ha erkänd klinisk effekt 
till följd av att de använts så länge och man haft goda erfarenheter av dem. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 147
Artikel 6, punkt 1

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

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

Or. fr

Motivering

Det finns produkter för vilka det är berättigat att ta hänsyn till traditionen.

Ändringsförslag från John Bowis och Martin Callanan

Ändringsförslag 148
Artikel 6, punkt 1
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1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med allmänt
vedertagna vetenskapliga fakta.

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med 
vedertagen vetenskaplig kunskap.

Or. en

Motivering

Termen ”allmänt vedertagna vetenskapliga fakta” har inte definierats och denna oklarhet 
över vad som avses är bekymrande. Förfarandet för att belägga påståendena måste utgå från 
bevisens värde och en bedömning av hur trovärdig kopplingen är mellan ett livsmedel, eller 
en ingrediens i ett livsmedel, och en hälsovinst. Aktuella EU-förslag tar inte upp frågan om 
skiljelinjen mellan vedertagen vetenskap och framväxande vetenskap. Det är nödvändigt att 
påståenden om hälsovinster görs i ett tidigare skede i forskningsprocessen, för att undvika att 
dessa initiativ kvävs eller sinkas. Möjlighet finns att utarbeta ett lämpligt språk för sådana 
påståenden, bland annat genom att använda konstruktioner med hjälpverb (”kan”, ”kommer 
att”) och WHO/WCRF:s terminologi: ”övertygande”, ”trolig”, ”möjlig” respektive 
”otillräcklig” bevisning. För att sådana hänsyn skall kunna tas föreslår vi termen 
”vedertagen vetenskaplig kunskap”.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jules Maaten

Ändringsförslag 149
Artikel 6, punkt 1

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

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med erkända 
vetenskapliga rön.

Or. de

Motivering

Det säger sig självt att påståenden alltid måste göras på grundval av ”erkända vetenskapliga 
rön”. Allmänt vedertagna vetenskapliga fakta eller rön finns i regel inte inom vetenskapen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 150
Artikel 6, punkt 1

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

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med allmänt 
vedertagen vetenskaplig kunskap, varmed 
påståendena skall beläggas till en grad som 
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är proportionerlig till den påstådda 
fördelen.

Or. en

Motivering

Den grad av vetenskapligt belägg som krävs för ett påstående bör vara proportionerligt till 
den fördelar som anges i påståendet. Då den godkänner enskilda påståenden bör 
livsmedelsmyndigheten beakta vedertagen vetenskaplig kunskap om hur olika 
ämnen/produkter påverkar den mänskliga kroppen. Livsmedelsmyndigheten bör därtill 
utarbeta riktlinjer om vilken slags dokumentation som krävs i godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 151
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. Kraven på belägg skall stå i proportion 
till vilken sorts påstående som görs.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 152
Artikel 6, punkt 1b (ny)

1b. Livsmedelsmyndigheten skall senast 
sex månader innan denna förordning 
träder i kraft fastställa riktlinjer för vilka 
slags belägg som näringsidkarna skall 
anföra samt sina bedömningsgrunder för 
beläggen.

Or. fr
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 153
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. Livsmedelsmyndigheten skall utarbeta 
riktlinjer om vilka slags vetenskapliga 
belägg som krävs för att en aktör skall 
kunna motivera användningen av ett 
näringspåstående eller hälsopåstående, 
varvid beviskravet skall stå i proportion till 
påståendet. 

Or. en

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 154
Artikel 6, punkt 2

2. En livsmedelsföretagare som gör ett 
näringspåstående eller hälsopåstående skall 
motivera användningen av påståendet.

2. En livsmedelsföretagare som gör ett 
näringspåstående eller hälsopåstående skall 
belägga användningen av påståendet.

Or. el

Motivering

Det räcker inte att bara motivera påståendet. Vetenskapliga belägg krävs.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 155
Artikel 6, punkt 2

2. En livsmedelsföretagare som gör ett 
näringspåstående eller hälsopåstående skall 
motivera användningen av påståendet.

2. En livsmedelsföretagare som gör ett 
näringspåstående eller hälsopåstående skall 
motivera användningen av påståendet. 
Livsmedelsföretagaren skall följaktligen ha 
ständig tillgång till de vetenskapliga 
undersökningar som använts för att 
motivera påståendet.

Or. fr
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Motivering

Vetenskapliga belägg utgör huvudaspekten i förfarandet för godkännande av användningen 
av ett påstående. Det är därför nödvändigt att den livsmedelsföretagare som använder ett 
påstående för en särskild livsmedelsprodukt ger myndigheterna tillgång till de vetenskapliga 
undersökningar som legat till grund för godkännandet av användningen.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 156
Artikel 6, punkt 3

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

3. Livsmedelsmyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten kan vid 
behov begära att en livsmedelsföretagare 
eller en person som släpper ut en produkt på 
marknaden lägger fram sådana vetenskapliga 
verk och uppgifter som bekräftar 
överensstämmelsen med denna förordning. 
Livsmedelsföretagaren skall omedelbart 
skicka denna information till 
livsmedelsmyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Vetenskapliga belägg utgör huvudaspekten i förfarandet för godkännande av användningen 
av ett påstående. Det är därför nödvändigt att den livsmedelsföretagare som använder ett 
påstående för en särskild livsmedelsprodukt ger myndigheterna tillgång till de vetenskapliga 
undersökningar som legat till grund för godkännandet av användningen.

Möjligheten att kunna begära in vetenskapliga verk skall inte bara ges till medlemsstaterna 
utan även till livsmedelsmyndigheten med hänsyn till dennes roll i bedömningen av 
ansökningarna om användning av och/eller godkännande av påståenden.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 157
Artikel 6, punkt 3

3. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten får begära att en 
livsmedelsföretagare eller en person som 

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

släpper ut en produkt på marknaden lägger 
fram sådana vetenskapliga verk och 
kunskaper som bekräftar 
överensstämmelsen med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 158
Artikel 7

1. Användningen av näringspåståenden 
eller hälsopåståenden skall inte bidra till att 
dölja en produkts sammantagna 
näringsvärde. I detta syfte skall 
information lämnas som ger konsumenten 
möjlighet att förstå vilken roll det med 
närings- eller hälsopåståenden försedda 
livsmedlet spelar i hans eller hennes 
dagliga kost.
Sådan information skall lämnas enligt 
följande:

Om det görs ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, med undantag för 
samlingsreklam, skall det lämnas 
information om näringsvärdet i enlighet med 
direktiv 90/496/EEG.

(a) Om det görs ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, med undantag för 
samlingsreklam, skall det lämnas 
information om näringsvärdet i enlighet med 
direktiv 90/496/EEG.

När det gäller hälsopåståenden skall den 
information som lämnas bestå av 
information i grupp 2, i enlighet med 
definitionen i artikel 4.1 i direktiv 
90/496/EEG.

(b) När det gäller hälsopåståenden skall den 
information som lämnas bestå av 
information i grupp 2, i enlighet med 
definitionen i artikel 4.1 i direktiv 
90/496/EEG.

Dessutom skall mängderna av de ämnen som 
ett näringspåstående eller hälsopåstående 
gäller, om de inte ingår i 
näringsvärdesdeklarationen, anges i 
närheten av information om näringsvärdet.

2. Dessutom skall följande information 
anges i närheten av information om 
näringsvärdet:

(a) Mängderna av de ämnen som ett 
näringspåstående eller hälsopåstående gäller, 
om de inte ingår i 
näringsvärdesdeklarationen.

(b) Information skall anges om den roll 
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som det med närings- eller 
hälsopåståenden försedda livsmedlet spelar 
i den dagliga kosten. Denna information 
skall framgå genom att mängderna av de 
näringsämnen eller andra ämnen som 
ingår i det livsmedel för vilket 
näringspåståendet eller hälsopåståendet 
gäller anges i förhållande till de dagliga 
referensvärdena för näringsämnen eller 
andra ämnen som skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Närings- och hälsopåståenden innehåller värdefull information för konsumenterna om 
förekomsten eller avsaknaden av specifika näringsämnen (eller andra ämnen) i livsmedlet 
och/eller om de hälsofördelar som följer av att konsumera dessa livsmedel. För att förhindra 
att livsmedlets sammantagna näringsvärde döljs är det dock viktigt att konsumenterna ges 
tillräcklig information om hur individuella livsmedel, och särskilt sådana som är försedda 
med påståenden, passar in i en balanserad kost.

Ändringsförslag från John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt och Jules Maaten

Ändringsförslag 159
Artikel 7, stycke 1

Om det görs ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, med undantag för 
samlingsreklam, skall det lämnas 
information om näringsvärdet i enlighet med 
direktiv 90/496/EEG.

Om det görs ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, med undantag för 
samlingsreklam, skall det lämnas 
information om näringsvärdet i enlighet med 
direktiv 90/496/EEG eller, när det gäller 
kosttillskott, i enlighet med direktiv 
2002/46/EG om kosttillskott.

Or. en

Motivering

Direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration gäller inte kosttillskott vilka istället 
regleras genom direktiv 2002/46/EG om kosttillskott. För att säkra följdriktigheten och 
beakta kosttillskottens särskilda karaktär är det lämpligt att införa en hänvisning till direktiv 
2002/46/EG.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 160
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

För att underlätta förståelsen för 
konsumenterna skall energivärdet, 
mängden näringsämnen samt ingredienser 
per förpackning eller portion omnämnas.

Or. el

Motivering

Registreringen av energivärdet, mängden näringsämnen samt ingredienser per förpackning 
eller portion förenklar informationen till konsumenterna. Det är betecknande att även de mest 
”pålästa” konsumenterna många gånger har svårt att förstå indikationerna och påståendena. 
Om konsumenterna på ett lättare sätt kan förstå påståendena ökar dessutom möjligheterna att 
tillämpa de föreslagna åtgärderna på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Phillip Whitehead och Linda McAvan

Ändringsförslag 161
Artikel 7, stycke 2

När det gäller hälsopåståenden skall den 
information som lämnas bestå av 
information i grupp 2, i enlighet med 
definitionen i artikel 4.1 i direktiv 
90/496/EEG.

När det gäller näringspåståenden och 
hälsopåståenden skall den information som 
lämnas bestå av information i grupp 2, i 
enlighet med definitionen i artikel 4.1 i 
direktiv 90/496/EEG.

Or. en

Motivering

Det är lika viktigt att ge en fullständig näringsvärdesdeklaration både för näringspåståenden 
och hälsopåståenden eftersom man på detta sätt kan ge konsumenterna bästa möjliga 
information.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 162
Artikel 7, stycke 3a (nytt)

En tydlig skillnad skall göras mellan 
naturliga och tillsatta mängder av de 
ämnen som dessa påståenden gäller, 
särskilt när det gäller vitaminer.

Or. en

Motivering

I produktmärkningen görs vanligtvis ingen åtskillnad mellan naturliga och tillsatta mängder 
av vissa ämnen såsom vitaminer. Denna skillnad utgör dock ett viktigt kriterium för att 
konsumenten skall kunna göra ett väl övervägt val.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead och Linda McAvan

Ändringsförslag 163
Artikel 7, stycke 3a (nytt)

En tydlig skillnad skall göras mellan 
naturliga och tillsatta mängder av de 
ämnen som dessa påståenden gäller.

Or. en

Ändringsförslag från Jules Maaten och Holger Krahmer

Ändringsförslag 164
Artikel 8

Artikel 8 utgår
Särskilda villkor

1. Näringspåståenden skall endast tillåtas 
om de är förenliga med denna förordning 
och uppfyller villkoren i bilagan.
2. Ändringar av bilagan skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2 och i tillämpliga fall efter 
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samråd med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

Or. en

Motivering

Det bör vara upp till företagen att formulera innehållet i näringspåståendena. Villkoren som 
skall gälla för dessa näringspåståenden bör fastställas inom ramen för det kommande 
förslaget om märkning av näringsinnehåll.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 165
Artikel 8, punkt 1

1. Näringspåståenden skall endast tillåtas om 
de är förenliga med denna förordning och 
uppfyller villkoren i bilagan.

1. Näringspåståenden skall endast tillåtas om 
de är förenliga med denna förordning och 
uppfyller de allmänna villkor som beskrivs i 
artikel 5.

1a. Näringspåståenden som hänvisar till 
näringsämnen som anges i bilagan skall 
tillåtas endast om de uppfyller villkoren i 
bilagan.
1b. Mängderna av ingredienser i 
kosttillskott skall, i enlighet med direktiv 
2002/46/EG, uttryckas med hänvisning till 
den mängd som enligt tillverkarens 
rekommendationer skall intas dagligen.

Or. en

Motivering

Påståendena i bilaga I omfattar bara ett fåtal näringsämnen. Dock anses i dag över 200 
ämnen spela en viktig näringsmässig eller psykologisk roll. Bilagan bör inte utgöra en 
begränsning härvidlag.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 166
Artikel 8, punkt 1

1. Näringspåståenden skall endast tillåtas om 1. Under förutsättning att villkoren enligt 
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de är förenliga med denna förordning och 
uppfyller villkoren i bilagan.

punkt 1a uppfylls skall näringspåståenden 
endast tillåtas om de är förenliga med denna 
förordning och uppfyller villkoren i bilagan.

1a. Medlemsstaterna får tillåta att ett 
livsmedels näringsvärde anges, även i 
firmamärket, under förutsättning att dessa 
angivanden är förenliga med de riktlinjer 
eller bestämmelser som de nationella 
myndigheterna fastställer och att de hjälper 
konsumenterna träffa val som främjar 
sunda kostvanor.

Or. en

Motivering

Ett flertal medlemsstater är i färd med att införa system för produktmärkning som syftar till 
att hjälpa konsumenter att prioritera sunda kostvanor då de väljer livsmedel. Även om 
näringsvärdesdeklarationer har en viktig roll att spela i detta sammanhang är det tydligt att 
konsumenterna välkomnar information på förpackningars framsida och andra typer av tydlig 
vägledning. Det är därför viktigt att undvika en situation där relevanta firmamärken eller 
andra element i produktmärkningen förbjuds. Här föreslås därför att undantag görs för att 
respektera sådana underordnade beslut.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 167
Artikel 8, punkt 2

2. Ändringar av bilagan skall antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 23.2 
och i tillämpliga fall efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

2. Ändringar av bilagan skall antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 23.2 
och i tillämpliga fall efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet med medverkan av 
konsumentpaneler som skall bedöma hur 
dessa påståenden tolkas och förstås.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att bedöma hur dessa påståenden tolkas och det är nödvändigt att samråda med 
konsumentgrupper innan man beslutar om några ändringar i bilagan.



PE 353.660v01-00 86/191 AM\555844SV.doc

SV

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 168
Artikel 9, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

Påståenden som jämför närings- eller energivärden bör tillåtas för olika typer av livsmedel, 
under förutsättning att jämförelsen är begriplig för medelkonsumenten. Det bör vara möjligt 
att göra sådana påståenden för att tillåta belysande exempel som lätt kan förstås av 
konsumenten, exempelvis beträffande mängden C-vitamin i en produkt jämfört med frukt, 
eller mängden kalcium jämfört med ett glas mjölk.

Ändringsförslag från John Bowis, Avril Doyle och Jules Maaten

Ändringsförslag 169
Artikel 9, punkt 1

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

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

Motivering

Påståenden som jämför närings- eller energivärden bör inte bara tillåtas för livsmedel i 
samma kategori, utan också för olika typer av livsmedel för att tillåta belysande exempel som 
lätt kan förstås av konsumenten, t.ex. ”produkten X innehåller lika mycket kalcium som ett 
glas mjölk”.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 170
Artikel 9, punkt 1

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

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

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att anpassa förteckningen om näringspåståenden till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen för att förteckningen på bästa sätt och tidsmässigt så snabbt som 
möjligt tar i beaktande ny kunskap och teknik.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 171
Artikel 9, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 84/450/EEG skall ett 
näringspåstående som jämför mängden av 
ett näringsämne eller energivärdet hos ett 
livsmedel med livsmedel inom samma 

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

kategori endast göras om de livsmedel som 
jämförs med varandra lätt kan kännas igen 
av genomsnittskonsumenten eller är tydligt 
angivna. Skillnaden mellan mängden av ett 
näringsämne eller energivärde skall anges, 
och jämförelsen skall gälla samma mängd 
livsmedel och, i tillämpliga fall, samma 
tillagningsmetod. 

Or. en

Motivering

Anvisningarna för tillagning av vissa livsmedel kan skilja sig åt. I Förenade kungariket till 
exempel fanns det produkter på marknaden, där man i den ”lätta” versionen rådde 
konsumenterna att tillaga drycken med hett vatten, medan man i standardversionen rådde 
dem att använda het mjölk. Det är därför viktigt att hänvisa till samma tillagningsmetod när 
man gör jämförande påståenden för ett livsmedel.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 172
Artikel 9, punkt 2a (ny)

2a. Produkter som registrerats i enlighet 
med förordning (EEG) nr 2081/92 får inte 
förses med jämförande näringspåståenden.

Or. it

Motivering

För att en produkt skall kunna få en skyddad ursprungsbeteckning (PDO) eller en skyddad 
geografisk beteckning (PGI) måste den uppfylla att antal villkor som räknas upp i en för 
ändamålet utarbetad produktionsspecifikation. På detta sätt ges garantier för den 
produktionsmetod och de ingredienser som använts och för produktens ursprung. Dessa 
produkter, som undergår strikt kontroll genom den behöriga myndigheten på området, 
kännetecknas av produktionsmetoder som bygger på tradition och kvalitet och som inte är 
förenliga med syftet med jämförande näringspåståenden. Därför leder en jämförelse i dessa 
fall inte till att konsumenterna får bättre information utan snarare till att de vilseleds.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 173
Artikel 10, punkt 1
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1. Hälsopåståenden skall tillåtas om de är 
förenliga med de allmänna bestämmelserna i 
kapitel II och de särskilda bestämmelserna i 
detta kapitel och om de är godkända i 
enlighet med denna förordning.

1. Hälsopåståenden skall tillåtas om de är 
förenliga med de allmänna bestämmelserna i 
kapitel II och de särskilda bestämmelserna i 
detta kapitel och om de har anmälts i 
enlighet med förfarandet i artikel 14 och
a) kommissionen inom utgången av den 
frist som avses i artikel 15.1 inte gjort 
några invändningar, eller
b) i händelse av att kommissionen gjort 
invändningar, inget förbud i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 utfärdats inom 
högst nio månader efter det att anmälan 
ingivits.

Or. de

Motivering

Förordningens syfte, nämligen en hög nivå på konsumentskyddet, kan också uppnås med 
hjälp av ett anmälningsförfarande, som är ett mildare alternativ. Också med hjälp av en 
anmälningsskyldighet kan det säkerställas att de behöriga myndigheterna får information om 
användningen av hälsopåståenden så att de kan undersöka dem, ifall det skulle yppa sig tvivel 
på deras sanningshalt eller vetenskapliga underbyggnad, och i förekommande fall också 
förbjuda att de används vid saluföringen. Ordalydelsen i punkt 1a och 1b garanterar 
tillförlitliga tidsfrister för beslutet.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 174
Artikel 10, punkt 1

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

1. Hälsopåståenden skall tillåtas om de är 
förenliga med de allmänna bestämmelserna i 
kapitel II och de särskilda bestämmelserna i 
detta kapitel och om de har anmälts i 
enlighet med denna förordning.

Or. de

Motivering

Förordningens syfte, nämligen en hög nivå på konsumentskyddet, kan också uppnås med 
hjälp av ett anmälningsförfarande. Också med hjälp av en anmälningsskyldighet kan det 
säkerställas att de behöriga myndigheterna får information om användningen av 
hälsopåståenden så att de kan undersöka dem, ifall det skulle yppa sig tvivel på deras 
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sanningshalt eller vetenskapliga underbyggnad, och i förekommande fall också förbjuda att 
de används vid saluföringen. Dessutom skulle det föreslagna förfarandet för godkännande 
inte bara medföra onödig byråkrati utan också skapa betydande svårigheter särskilt för små 
och medelstora livsmedelsproducenter, eftersom dessa i allmänhet varken har den erfarenhet 
eller de strukturer som behövs för att inleda ett förfarande för godkännande på europeisk 
nivå. Slutligen skulle ett anmälningsförfarande också underlätta innovation inom 
livsmedelssektorn.

Ändringsförslag från Martin Callanan och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 175
Artikel 10, rubrik och punkt 1

Särskilda villkor Särskilda villkor för hälsopåståenden
1. Hälsopåståenden skall tillåtas om de är 
förenliga med de allmänna bestämmelserna i 
kapitel II och de särskilda bestämmelserna i 
detta kapitel och om de är godkända i 
enlighet med denna förordning.

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

Or. en

Ändringsförslag från Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten och Holger Krahmer

Ändringsförslag 176
Artikel 10, punkt 1a (ny

1a. Aktörer som vill göra hälsopåståenden 
som inte omfattas av artikel 12 eller 23 
skall anmäla detta till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten senast när 
produkten i fråga förs ut på marknaden. 
Detta skall ske genom att aktören 
överlämnar en modell av 
produktmärkningen tillsammans med 
reklamutkastet.
Den behöriga myndigheten i medlemsstaten 
kan, med anledning av sin övervakning, 
ålägga tillverkaren eller importören att 
presentera vetenskapliga studier och fakta 
som visar att hälsopåståendet uppfyller 
kraven enligt denna förordning. Anmälan 
och handlingar som styrker påståendet 
skall överlämnas till kommissionen för 
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ställningstagande. Om påståendet 
underkänns skall tillverkaren eller 
importören uppmanas att, inom en lämplig 
tidsram, ändra påståendet eller stryka det 
från såväl märkningen som reklamen.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 10.1 skall hälsopåståenden endast tillåtas om de är godkända i enlighet med 
denna förordning. Detta godkännandeförfarande går dock för långt eftersom det även 
omfattar vedertagna och vetenskapligt bevisade påståenden som inte vilseleder 
konsumenterna. Vidare är det föreslagna godkännandeförfarandet byråkratiskt, opraktiskt 
och – särskilt i ljuset av Lissabonstrategin – oacceptabelt. Privata aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, bör ha rätt att fortsätta använda hälsopåståenden som är vedertagna och 
vetenskapligt bevisade på nationell nivå, även om de inte förekommer på den förteckning som 
föreskrivs i artikel 12. Det är viktigt att understryka att små och medelstora företag inte 
kommer att ha råd med det godkännandeförfarande som föreskrivs i artikel 13, och är därför 
i behov av rättsligt skydd för att kunna fortsätta använda dessa påståenden.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 177
Artikel 10, punkt 1a (ny

1a. De som vill göra hälsopåståenden som 
inte omfattas av artiklarna 12 och 13 skall 
anmäla detta till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten senast då produkten för 
första gången släpps ut på marknaden och 
lämna in ett provexemplar av produkten 
samt tilltänkt reklammaterial.
Om nödvändigt kan medlemsstatens 
behöriga myndighet i uppföljningssyfte 
kräva att tillverkaren eller importören 
företer vetenskapliga undersökningar och 
fakta som visar att hälsopåståendet 
uppfyller kraven i denna förordning. Om 
dessa undersökningar har offentliggjorts i 
en lättillgänglig publikation skall det räcka 
det med en hänvisning till 
offentliggörandet.

Or. fr
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Motivering

Små och medelstora företag måste kunna få tillgång till fysiologiska påståenden som inte 
finns i det europeiska registret genom att man inte inför något europeiskt förfarande om 
produkten saluförts i högst en medlemsstat och genom att man föreslår ett 
anmälningsförfarande som med framgång använts i 25 år för specialdestinerade livsmedel. 

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 178
Artikel 10, punkt 2

2. Hälsopåståenden skall endast tillåtas om 
följande uppgifter ingår på märkningen:

utgår

(a) Ett uttalande om vikten av en 
balanserad kost och en hälsosam livsstil.
(b) Den mängd livsmedel och de 
konsumtionsvanor som krävs för att den 
påstådda gynnsamma effekten skall 
uppnås.
(c) I tillämpliga fall, ett konstaterande 
riktat till personer som bör undvika att 
använda produkten.
(d) I tillämpliga fall, en varning om att den 
mängd av produkten som intas inte bör 
överstiga den mängd som kan vara skadlig 
för hälsan.

Or. en

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 179
Artikel 10, punkt 2, inledningen

2. Hälsopåståenden skall endast tillåtas om 
följande uppgifter ingår på märkningen:

2. Hälsopåståenden skall endast tillåtas om 
följande uppgifter ingår på märkningen 
och/eller i andra typer av 
konsumentinformation :

Or. en
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Motivering

För vissa typer av produkter, särskilt i små förpackningar, bör det räcka med andra typer av 
konsumentinformation.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 180
Artikel 10, punkt 2, led a

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

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom ett registreringsförfarande för bedömning av de vetenskapliga bevisen föreskrivs för 
alla hälsopåståenden, är det inte längre nödvändigt att explicit fastställa särskilda förbud. 
Alla påståenden som är vetenskapligt bevisade bör tillåtas.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 181
Artikel 10, punkt 2, led a

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

(a) I tillämpliga fall, ett uttalande om vikten 
av en balanserad kost och en hälsosam 
livsstil.

Or. en

Motivering

Inte alla hälsopåståenden har med balanserad kost att göra.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 182
Artikel 10, punkt 2, led a

(a) Ett uttalande om vikten av en balanserad (a) Ett uttalande om vikten av en balanserad 
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kost och en hälsosam livsstil. kost och en hälsosam livsstil på en väl 
synlig plats på märkningen.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till vikten av en balanserad kost måste framträda mycket tydligt på 
märkningen.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 183
Artikel 10, punkt 2, led b

(b) Den mängd livsmedel och de 
konsumtionsvanor som krävs för att den 
påstådda gynnsamma effekten skall uppnås.

(b) I tillämpliga fall uppgifter om den 
mängd livsmedel och de konsumtionsvanor 
som krävs för att den påstådda gynnsamma 
effekten skall uppnås.

Or. de

Motivering

Det är svårt att inse varför hälsopåståenden nödvändigtvis skulle behöva åtföljas av allmänna 
hänvisningar till vikten av en hälsosam livsstil eller uppgifter om konsumtionsmängd och 
konsumtionsvanor medan andra uppgifter, särskilt varningar, endast skulle behöva ingå i 
tillämpliga fall.

Ändringsförslag från Holger Krahmer. John Bowis, Horst Schnellhardt och Martin Callanan

Ändringsförslag 184
Artikel 11

Artikel 11 utgår
Underförstådda hälsopåståenden

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

Or. de

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 185
Artikel 11

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

Underförstådda hälsopåståenden bör 
godkännas för användning på 
gemenskapsmarknaden om de klarar en 
enhetlig vetenskaplig bedömning av 
livsmedelsmyndigheten.

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

Or. en

Motivering

Eftersom samtliga hälsopåståenden skall vara föremål för ett registreringsförfarande som 
omfattar vetenskaplig bedömning finns det ingen anledning att stadga om särskilda förbud. 
Alla påståenden som kan beläggas vetenskapligt bör godkännas. Detta ändringsförslag är i 
linje med skäl 14 vari anges principen att alla hälsopåståenden skall underkastas en 
vetenskaplig bedömning av livsmedelsmyndigheten.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 186
Artikel 11

Underförstådda hälsopåståenden Begränsningar vad gäller användningen av 
vissa hälsopåståenden

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Följande hälsopåstående skall inte tillåtas:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 

(a) Påståenden som låter förstå att hälsan 
skulle kunna påverkas om man inte 
konsumerar livsmedlet.
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hälsan och välbefinnandet.
(b) Påstående som hänvisar till psykologiska 
och beteenderelaterade funktioner.

(b) Påstående som hänvisar till hur snabbt 
eller hur mycket man kan gå ner i vikt.

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

2. Följande hälsopåstående skall inte 
tillåtas utom i enlighet med de specifika 
villkor för godkännande som anges i 
artiklarna 10.1 och 13.1:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.
(b) Påstående som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.
(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla 
eller ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.
(d) Närings-, hälso- eller andra påståenden 
som antyder att en produkt har ett särskilt 
näringsvärde för barn.
3. Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
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branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer skall tillåtas 
bara om 
(a) påståendet har gjorts av en organisation 
som erkänts av nationella myndigheter 
eller gemenskapsmyndigheter,
(b) det finns en skriftlig överenskommelse 
mellan bägge parter,
(c) detaljerna i rekommendationens 
huvudpunkter offentliggörs på ett 
lättillgängligt sätt (till exempel på 
företagets eller den erkända 
organisationens webbsidor).
4. I tillämpliga fall skall kommissionen, 
efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten, livsmedelsindustrin 
och konsumenter, offentliggöra noggranna 
riktlinjer för tillämpningen av punkt 2 
ovan.

Or. en

Motivering

Barn är mycket mottagliga för reklam och deras kostvanor kan lätt påverkas av den. WHO 
har därför i sitt förslag om en global strategi för kost, fysisk aktivitet och hälsa (”Draft global 
strategy on diet, physical activity and health”) kommit med ansvarsfulla 
marknadsföringsmetoder som ett stöd till strategin, i synnerhet med avseende på marknads-
och saluföring av livsmedel som innehåller höga halter av mättade fetter, socker eller salt, 
särskilt till små barn.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 187
Artikel 11

Underförstådda hälsopåståenden Begränsningar vad gäller användningen av 
vissa hälsopåståenden

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Om hälsopåståenden används som 
hänvisar till livsmedlets eller dess 
komponenters allmänna fördelar för den 
allmänna hälsan och välbefinnandet skall 
dessa formuleras, på ett sätt som är 
begripligt för konsumenten, på grundval av 
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de specifika bevis på vilka påståendena 
grundar sig. Påståenden om hälsofördelar
får inte gå längre än vad bevisen ger 
täckning för och får inte vilseleda 
konsumenten.

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.

2. Följande hälsopåstående skall inte 
tillåtas:

(b) Påstående som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.

(a) Påståenden som låter förstå att hälsan 
skulle kunna påverkas om man inte 
konsumerar livsmedlet.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla 
eller ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.

(b) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till hur snabbt eller hur mycket man kan gå 
ner i vikt om man nyttjar dessa produkter.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

3. Följande hälsopåståenden skall tillåtas 
bara om de uppfyller de villkor som anges i 
artikel 10.1, artikel 12 eller artikel 13.1:

2. I tillämpliga fall skall kommissionen, 
efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten, offentliggöra 
noggranna riktlinjer för tillämpningen av 
denna artikel.

(a) Påstående som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner

(b) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla 
eller ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.
4. Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer får göras 
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endast om de är förenliga med de riktlinjer 
som kommissionen skall utarbeta senast 
den [datum skall anges], i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 23 och efter 
samråd med företrädare för konsumenter, 
livsmedelsindustrin och andra berörda 
parter.

Or. en

Motivering

Totalförbudet mot påståenden som hänvisar till allmän hälsa och välbefinnande är 
oproportionerlig. I den föreslagna förordningen ställs redan som krav att all påståenden, 
såväl direkta som underförstådda, skall beläggas vetenskapligt, vara begripliga för 
konsumenterna och inte vara vilseledande.

Artikel 11 bör ändras så att vederbörlig hänsyn tas till det faktum att påståenden som 
uppfyller de allmänna och specifika villkor som fastställs genom denna förordning inte bör
förbjudas.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 188
Artikel 11

Underförstådda hälsopåståenden Underförstådda hälsopåståenden
1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Följande hälsopåstående skall inte tillåtas:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.

(a) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till hur snabbt eller hur mycket man kan gå 
ner i vikt om man nyttjar dessa produkter.

(b) Påstående som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.

(b) Påståenden som låter förstå att hälsan 
skulle kunna påverkas om man inte 
konsumerar livsmedlet.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå 
ner i vikt om man nyttjar dessa produkter, 
eller som hänvisar till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla, 
eller till en reducering av den energi som 

2. Följande hälsopåstående skall inte 
tillåtas utom i enlighet med de specifika 
villkor enligt förfarandet som anges i 
artikel 10.1, artikel 12 eller artikel 13.1:
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fås från kosten.
(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan.

2. I tillämpliga fall skall kommissionen, 
efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten, offentliggöra 
noggranna riktlinjer för tillämpningen av 
denna artikel.

(b) Påstående som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla 
eller ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.
3. Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer skall tillåtas 
bara om
(a) organisationen som stöder påståendet 
är erkänt på nationell nivå eller 
gemenskapsnivå,
(b) det finns en skriftlig överenskommelse 
mellan bägge parter,
(c) detaljerna i rekommendationens 
huvudpunkter offentliggörs på ett 
lättillgängligt sätt (till exempel på 
företagets eller den erkända 
organisationens webbsidor).
4. I tillämpliga fall skall kommissionen, 
efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten, livsmedelsindustrin 
och konsumenter, offentliggöra noggranna 
riktlinjer för tillämpningen av punkterna 2 
och 3 ovan.

Or. en
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Motivering

Påståenden, även hälsopåståenden, som är accepterade och vetenskapligt belagda, och 
därtill begripliga för konsumenterna, bör kunna användas utan onödiga restriktioner.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 189
Artikel 11, rubrik

Underförstådda hälsopåståenden Begränsningar vad gäller användningen av 
vissa hälsopåståenden

Or. de

Motivering

Det bör beaktas att vissa hälsopåståenden är allmänt erkända i de vetenskapliga kretsarna 
och att de, om detta kan bevisas, bör vara tillåtna.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 190
Artikel 11, rubrik

Underförstådda hälsopåståenden Begränsningar vad gäller användningen av 
vissa hälsopåståenden

Or. en

Motivering

Med tanke på artikelns innehåll är ”Begränsningar vad gäller användningen” en mer 
rättvisande rubrik.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 191
Artikel 11, rubrik

Underförstådda hälsopåståenden Förbjudna påståenden
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Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 192
Artikel 11, punkt 1, inledningen

1. Följande underförstådda hälsopåstående
skall inte tillåtas:

1. Följande påståenden skall inte tillåtas:

Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 193
Artikel 11, punkt 1, inledningen

1. Följande underförstådda hälsopåstående
skall inte tillåtas:

1. Följande underförstådda hälsopåståenden
skall inte tillåtas, om de inte är 
vetenskapligt underbyggda:

Or. en

Motivering

Begränsningar för vilka slags hälsopåståenden som får användas måste utfärdas på basis av 
vetenskapliga kriterier.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 194
Artikel 11, punkt 1, inledningen

1. Följande underförstådda hälsopåstående
skall inte tillåtas:

1. Följande underförstådda hälsopåståenden 
skall tillåtas endast om de bygger på 
vetenskapliga rön:

Or. en

Motivering

Om påståenden bygger på vetenskapliga rön måste konsumenterna kunna försäkra sig om 
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detta.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 195
Artikel 11, punkt 1

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.

(a) Påståenden som låter förstå att hälsan 
skulle kunna påverkas om man inte 
konsumerar livsmedlet skall inte tillåtas.

(b) Påstående som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.

(b) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå 
ner i vikt om man nyttjar dessa produkter, 
eller som hänvisar till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla, 
eller till en reducering av den energi som 
fås från kosten.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå 
ner i vikt om man nyttjar dessa produkter, 
eller som hänvisar till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla, 
eller till en reducering av den energi som 
fås från kosten.

(c) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet .

Or. en
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 196
Artikel 11, punkt 1

1. Följande underförstådda hälsopåstående
skall inte tillåtas:

1. Följande underförstådda hälsopåståenden 
skall inte tillåtas:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna hälsan 
och välbefinnandet.

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna hälsan 
och välbefinnandet, såvida påståendena inte 
kan bevisas på vetenskaplig väg.

(b) Påstående som hänvisar till psykologiska 
och beteenderelaterade funktioner.

(b) Påstående som hänvisar till psykologiska 
och beteenderelaterade funktioner, såvida 
påståendena inte kan bevisas på 
vetenskaplig väg.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten, såvida 
påståendena inte kan bevisas på 
vetenskaplig väg.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet. Denna 
restriktion skall inte gälla för vetenskapligt 
underbyggda påståenden som hänvisar till 
råd från organisationer, bland dem 
välgörenhetsorganisationer, som officiellt 
erkänts av de nationella myndigheterna.

Or. en

Motivering

Vi instämmer med kommissionens syn på vilseledande, falska och underförstådda påståenden. 
Om ett påstående kan beläggas med vetenskapliga fakta och bevisas vara sanningsenligt bör 
det dock inte förbjudas. Organisationer, bland dem välgörenhetsorganisationer, som officiellt 
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erkänts av de nationella myndigheterna, bör inte heller hindras från att göra vetenskapligt 
underbyggda påståenden.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 197
Artikel 11, punkt 1

1. Följande underförstådda hälsopåstående
skall inte tillåtas:

1. Följande hälsopåståenden skall inte 
tillåtas:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna hälsan 
och välbefinnandet.

(a) Påståenden som direkt hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna hälsan, 
i den mån som de är ägnade att vilseleda 
konsumenterna.

(b) Påstående som hänvisar till psykologiska 
och beteenderelaterade funktioner.

(b) Påståenden som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner, i den mån som de är ägnade att 
vilseleda konsumenterna.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

Or. de

Motivering

Artikel 11 bör i princip utgå ur förslaget till förordning, av samma anledningar som artikel 4.

De förbud som ingår i artikel 11 är uttryck för hälsopolitiska övertygelser och omfattas 
därför inte av den rättsliga grunden, som utgörs av artikel 95 i EG-fördraget. De bryter också 
mot principen om att det måste vara tillåtet att använda påståenden som är korrekta och kan 
beläggas vetenskapligt, liksom också mot principen om att det inte finns några bra eller 
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dåliga livsmedel utan bara bra eller dåliga kostvanor. Dessutom leder de inte alls till någon 
harmonisering av livsmedelsrätten eftersom det inte finns några motsvarande bestämmelser i 
en enda av EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 198
Artikel 11, punkt 1, led a

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna hälsan 
och välbefinnandet.

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna hälsan 
och välbefinnandet, såvida påståendena inte 
kan bevisas på vetenskaplig väg.

Or. de

Motivering

Det bör beaktas att vissa hälsopåståenden är allmänt erkända i de vetenskapliga kretsarna 
och att de, om detta kan bevisas, bör vara tillåtna.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 199
Artikel 11, punkt 1, led b

(b) Påstående som hänvisar till psykologiska 
och beteenderelaterade funktioner.

(b) Påståenden som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner, såvida påståendena inte kan 
bevisas på vetenskaplig väg.

Or. de

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 200
Artikel 11, punkt 1, led c

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till hur snabbt eller hur mycket man kan gå 
ner i vikt om man nyttjar dessa produkter.
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vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla 
eller ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.

Or. en

Motivering

Om påståenden bygger på vetenskapliga rön måste konsumenterna kunna försäkra sig om 
detta. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 201
Artikel 11, punkt 1, led c

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
till en reducering av den energi som fås från 
kosten.

Or. fr

Motivering

Begreppet mättnad, ”ett tillstånd utan hungerskänsla mellan två måltider”, är tydligt 
definierat på vetenskaplig nivå. Så snart det kommer ut en vetenskaplig undersökning om
denna fråga bör den dessutom läggas fram för sakkunskapen hos Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 202
Artikel 11, punkt 1, led c

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 

(c) Påståenden som hänvisar till 
viktminskning eller viktkontroll, eller till hur 
snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
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hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla 
eller ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.

vikt om man nyttjar dessa produkter.

Or. nl

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 203
Artikel 11, punkt 1, led c

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten, såvida 
påståendena inte kan bevisas på 
vetenskaplig väg.

Or. de

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och John Bowis

Ändringsförslag 204
Artikel 11, punkt 1, led c

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i 
vikt om man nyttjar dessa produkter, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten. Denna 
bestämmelse bör emellertid inte gälla för 
kostkontrollsystem som är registrerade 
varumärken.
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Or. en

Motivering

Denna artikel bör inte syfta till att förbjuda kostkontrollsystem såsom viktväktarna som är 
väletablerade i Europa och erbjuder riktiga metoder för viktminskning och inte främjar 
särskilda produkter. Hit hör också märkning av produkter, om det klart påvisats, inom ramen 
för ett program för viktminskning, att de spelar en roll i detta sammanhang.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 205
Artikel 11, punkt 1, led d

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Phillip Whitehead, Linda McAvan och Martin Callanan

Ändringsförslag 206
Artikel 11, punkt 1, led d

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet. Denna 
restriktion skall inte gälla för påståenden 
som görs av erkända organisationer, såsom 
välgörenhetsorganisationer och 
branschorganisationer som verkar för 
folkhälsa och utbildning av konsumenten i 
fråga om kost och livsstil.

Or. en



AM\555844SV.doc 111/191 PE 353.660v01-00

SV

Motivering

Välgörenhetsorganisationernas kopplingar till livsmedelstillverkarna kan göra det möjligt för 
dem att komma över stora penningsummor för initiativ inom forskning, hälsofostran, vård och 
rehabilitering. Likaså kan dessa förbindelser bidra till att göra folk mera medvetna om 
välgörenhetsorganisationerna och det arbete de utför, och vid  insamlingskampanjer görs det 
ofta viktiga hälsopåståenden som når ut till en bred publik. Påståenden som görs i ovan 
beskrivna sammanhang bör inte förbjudas om de görs av erkända organisationer, såsom 
välgörenhetsorganisationer och branschorganisationer som verkar för folkhälsa och 
utbildning av konsumenten i fråga om kost och livsstil.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 207
Artikel 11, punkt 1, led d

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, om det inte 
finns ett samband mellan det specifika 
näringsämnet eller ingrediensen och det 
relaterade rådet från oberoende 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som låter 
förstå att hälsan skulle kunna påverkas om 
man inte konsumerar livsmedlet.

Or. en

Motivering

För närvarande är grundvalen för att göra ett påstående i fråga om råd från hälso- och 
sjukvårdspersonal eller stöd från en välgörenhetsorganisation inte tydlig för konsumenten. 
Rådet/stödet kan ges av hälsomässiga eller ekonomiska skäl men konsumenten kan inte få 
reda på det. Det bör därför finnas ett tydligt samband mellan livsmedlet och orsaken till 
rådet/stödet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 208
Artikel 11, punkt 1, led da (nytt)

(da) Närings-, hälso- eller andra 
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påståenden som antyder att en produkt har 
ett särskilt näringsvärde för barn, såvida de 
inte är i överensstämmelse med kraven i 
artikel 4.1.

Or. nl

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 209
Artikel 11, punkt 1, led da (nytt)

(da) Närings-, hälso- eller andra 
påståenden som antyder att en produkt har 
ett särskilt näringsvärde för barn, såvida de 
inte är i överensstämmelse med kraven i 
artikel 4.1.

Or. en

Motivering

Barn är mycket mottagliga för reklam och deras kostvanor kan lätt påverkas av den. WHO 
har därför i sitt förslag om en global strategi för kost, fysisk aktivitet och hälsa (”Draft global 
strategy on diet, physical activity and health”) särskilt rekommenderat ansvarsfulla 
marknadsföringsmetoder som ett stöd till strategin, i synnerhet med avseende på marknads-
och saluföring av livsmedel som innehåller höga halter av mättade fetter, socker eller salt, 
särskilt till små barn.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 210
Artikel 11, punkt 1, led da (nytt)

(da) Påståenden som uteslutande riktar sig 
till barn.

Or. de

Motivering

Barn bör dock inte vara avsedda mottagare av hälsopåståenden.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 211
Artikel 11, punkt 1, led da (nytt)

(da) Påståenden som uteslutande eller 
huvudsakligen riktar sig till barn.

Or. el

Motivering

Barn är en stor och särskild konsumentgrupp som emellertid är känslig och lätt påverkas av 
vilseledande budskap.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 212
Artikel 11, punkt 1a (ny)

1a. Följande underförstådda 
hälsopåståenden skall inte tillåtas: 
påståenden som låter förstå att hälsan 
skulle kunna påverkas om man inte 
konsumerar livsmedlet och påståenden som 
hänvisar till råd från läkare eller annan 
hälso- och sjukvårdspersonal, eller från 
deras branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, såvida dessa 
råd inte kommer från nationellt erkända 
organisationer som erkänts av 
livsmedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Om påståenden bygger på vetenskapliga rön måste konsumenterna kunna försäkra sig om 
detta.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 213
Artikel 11, punkt 2
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2. I tillämpliga fall skall kommissionen, efter 
att ha samrått med livsmedelsmyndigheten, 
offentliggöra noggranna riktlinjer för 
tillämpningen av denna artikel.

2. I tillämpliga fall skall kommissionen, efter 
att ha samrått med livsmedelsmyndigheten 
och organisationer som företräder 
livsmedelsindustrin och konsumenterna, 
offentliggöra noggranna riktlinjer för 
tillämpningen av denna artikel.

Or. en

Motivering

Det är önskvärt att kommissionen också skall samråda med berörda parter och ta fasta på 
deras sakkunskap.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 214
Artikel 11, punkt 2

2. I tillämpliga fall skall kommissionen, efter 
att ha samrått med livsmedelsmyndigheten, 
offentliggöra noggranna riktlinjer för 
tillämpningen av denna artikel.

2. I tillämpliga fall skall kommissionen, efter 
att ha samrått med livsmedelsmyndigheten, 
offentliggöra noggranna riktlinjer för 
tillämpningen av denna artikel, vilka skall 
utarbetas i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 23.

Or. fr

Motivering

Det bör preciseras att dessa riktlinjer skall fastställas genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard 
och Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 215
Artikel 11a (ny)

Artikel 11a
Förbud mot påståenden som riktar sig till 

barn
Näringspåståenden, hälsopåståenden eller 
andra påståenden som omfattas av denna 
förordning får inte uteslutande eller 
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huvudsakligen rikta sig till barn. Inga 
näringspåståenden, hälsopåståenden eller 
andra påståenden som omfattas av denna 
förordning får tillåtas för någon av de 
produkter som omfattas av kommissionens 
direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 
om modersmjölkersättning och 
tillskottsnäring1 eller kommissionens 
direktiv  96/5/EG, Euratom av den 16 
februari 1996 om spannmålsbaserade 
livsmedel och barnmat för spädbarn2.
_______________________
1 EGT L 175, 4.7.1991, s. 35.
2 EGT 49, 28.2.1996, s. 17.

Or. en

Motivering

Barn är mycket mottagliga för reklam och deras kostvanor kan lätt påverkas av den. WHO 
har därför i sitt förslag om en global strategi för kost, fysisk aktivitet och hälsa (”Draft global 
strategy on diet, physical activity and health”) särskilt rekommenderat ansvarsfulla 
marknadsföringsmetoder som ett stöd till strategin, i synnerhet med avseende på marknads-
och saluföring av livsmedel som innehåller höga halter av mättade fetter, socker eller salt, 
särskilt till små barn.

För att det inte skall gå så, att amningen ersätts av flaskuppfödning, måste påståenden som 
hänför sig till modersmjölkersättning undvikas, vilket också följer andan i resolution 55.25 
från WHO:s generalförsamling i maj 2002, där medlemsstaterna yrkades se till att inte 
spårämnespreparat eller marknadsföringen av tillskottsnäring ersätter eller undergräver 
stödet till den hållbara praxis med uteslutande amning och tillskottsnäring i bästa form 
(WHO 55.25 maj 2002).

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 216
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 
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genomsnittskonsumenten, göras om de är
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

genomsnittskonsumenten, göras om exempel 
på sambandet mellan näringsämnet eller 
ett annat ämne och hälsa finns upptagna på 
den förteckning som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Fastställandet av den exakta formuleringen för ett hälsopåstående skulle bli en betydande 
byråkratisk och tidsödande börda eftersom företagarna tvingas att ansöka om varje variation 
i påståendeformuleringen. Det skulle dessutom gå långt utöver den legitima ansträngningen 
att förbättra konsumentskyddet. Därför skall förteckningen över tillåtna påståenden endast 
innehålla ett belysande exempel. Företagarna kan sedan på eget ansvar använda påståenden 
med samma innebörd.

Ändringsförslag från Martin Callanan och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 217
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på vedertagna vetenskapliga rön och 
utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om exempel 
på sambandet mellan näringsämnet eller 
ett annat ämne och hälsa finns upptagna på 
den förteckning som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Det är av avgörande vikt att tillverkarna kan anpassa det sätt på vilket de vidarebefordrar 
vetenskapliga uppgifter och formuleringen av påståendet på olika språk så att påståendet lätt 
kan förstås i ett särskilt sammanhang/nationell miljö. Näringslivet måste också fortlöpande 
kunna se över sina påståenden och meddelanden i takt med att konsumentens förståelse 
utvecklas. Därför föreslås en förteckning över näringsämnens eller andra ämnens samband i 
stället för över påståenden.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 218
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta, med hänsyn tagen till livsmedels 
sammansättning ur helhetssynvinkel 
betraktat, och som utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

Or. en

Motivering

Den föreslagna formuleringen av denna artikel verkar undanta hälsopåståenden som 
beskriver den allmänna roll som spelas av några hela livsmedel, bland annat frukt och 
grönsaker eller fullkornsprodukter. Detta är en omotiverad restriktion och artikeln måste 
därför ändras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 219
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
fysiologiska funktioner, och som bygger på 
allmänt vedertagna vetenskapliga rön och 
utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
baserade på den förteckning som avses i 
punkt 2.

Or. en
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Motivering

En förteckning över väl inarbetade påståenden kommer att minska den byråkrati som den 
föreslagna förordningen medför för små och medelstora företag, som ett resultat av kraven på 
omfattande dokumentation som ett villkor för godkännande. Likaså kommer en dylik 
förteckning att göra arbetet lättare för livsmedelsmyndigheten. För att förteckningen skall bli 
så omfattande som möjligt bör rätten att komma med förslag om vilka påståenden som skall 
uppföras på den dock inte tillkomma bara medlemsstaterna, utan också berörda 
intressegrupper (t. ex. konsumentgrupperna och näringslivet).

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 220
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna och 
tillräckligt väl belagda vetenskapliga fakta 
och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

Or. de

Motivering

Genom en hänvisning till tillräckligt väl belagda vetenskapliga fakta syftar ändringsförslaget 
till att säkra att kraven på vetenskaplig underbyggnad är rimliga och genomförbara.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 221
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 

1. Genom undantag från det 
godkännandeförfarande som anges i
artikel 10.1 får hälsopåståenden som 
beskriver ett näringsämnes eller annat ämnes 
betydelse för kroppens tillväxt, utveckling 
och normala fysiologiska funktioner, och 
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fakta och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

som bygger på vedertagna vetenskapliga rön
och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
baserade på den förteckning som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 222
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på vedertagna vetenskapliga rön och 
utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 
punkt 2.

Or. en

Motivering

Begreppet ”allmänt vedertagna fakta” har inte definierats. Med ändringsförslaget 
eftersträvas ökad klarhet på denna punkt.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 223
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga 
fakta och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de är 
upptagna på den förteckning som avses i 

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
livsmedels, näringsämnes eller annat ämnes 
betydelse för kroppens tillväxt, utveckling 
och normala fysiologiska funktioner, och 
som bygger på allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta och utan problem förstås 
av den konsument de är avsedda för, göras 
om de är upptagna på den förteckning som 
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punkt 2. avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Förteckningen över påståenden som bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga fakta bör 
också innefatta påståenden om livsmedel som är kända för att minska risken för vissa 
sjukdomar, såsom den roll som frukt och grönsaker spelar för att minska risken för vissa 
former av cancer. Påståendena riktar sig ofta till vissa grupper eller undergrupper av 
befolkningen som kan veta mer om något livsmedel, näringsämne eller annat ämne än vad 
genomsnittskonsumenten gör.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan och Avril Doyle

Ändringsförslag 224
Artikel 12, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de påståenden
som avses i punkt 1 senast den .... [sista 
dagen i den månad då denna förordning 
antogs + 1 år].

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de samband som 
avses i punkt 1 senast den .... [sista dagen i 
den månad då denna förordning antogs + 
1 år].

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, anta en gemenskapsförteckning 
över de tillåtna påståenden som avses i 
punkt 1 och som beskriver ett näringsämnes 
eller annat ämnes betydelse för kroppens 
tillväxt, utveckling och normala fysiologiska 
funktioner senast den ... [sista dagen i den 
månad då denna förordning antogs + 3 år].

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, anta en gemenskapsförteckning 
över de samband som avses i punkt 1 och 
som beskriver ett näringsämnes eller annat 
ämnes betydelse för kroppens tillväxt, 
utveckling och normala fysiologiska 
funktioner senast den ... [sista dagen i den 
månad då denna förordning antogs + 3 år].

Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, antingen på kommissionens eget 
initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2, antingen på kommissionens 
eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 225
Artikel 12, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de påståenden
som avses i punkt 1 senast den .... [sista 
dagen i den månad då denna förordning 
antogs + 1 år].

2. Medlemsstaterna och berörda parter 
(alltså framför allt konsumentgrupper och 
företrädare för näringslivet) skall till 
kommissionen lämna förteckningar över de 
samband mellan kost och hälsa som avses i 
punkt 1 senast den .... [sista dagen i den 
månad då denna förordning antogs + 1 år].

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, anta en gemenskapsförteckning 
över de tillåtna påståenden som avses i 
punkt 1 och som beskriver ett näringsämnes 
eller annat ämnes betydelse för kroppens 
tillväxt, utveckling och normala fysiologiska 
funktioner senast den ... [sista dagen i den 
månad då denna förordning antogs + 3 år].

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, anta en gemenskapsförteckning 
över de tillåtna samband mellan kost och 
hälsa som avses i punkt 1 och som beskriver 
ett näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner senast den 
... [sista dagen i den månad då denna 
förordning antogs + 3 år].

Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, antingen på kommissionens eget 
initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, antingen på kommissionens eget 
initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Or. en

Motivering

De berörda parterna bör beredas tillfälle att lägga fram förslag till kommissionen om 
samband mellan kost och hälsa och om anpassningar av förteckningen. Av praktiska skäl bör 
inte den exakta lydelsen av ett påstående ingå i förteckningen, utan den bör snarare innehålla 
en allmän hänvisning till sambandet mellan kost och hälsa (t. ex. kalcium stabiliserar 
bentätheten).

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 226
Artikel 12, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de påståenden 
som avses i punkt 1 senast den .... [sista 

2. Efter att ha samrått med berörda parter 
skall medlemsstaterna till kommissionen 
lämna förteckningar över de förhållanden 
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dagen i den månad då denna förordning 
antogs + 1 år].

mellan näringsämnen eller andra ämnen 
och funktion som avses i punkt 1 senast den 
.... [sista dagen i den månad då denna 
förordning antogs + 1 år].

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, anta en gemenskapsförteckning 
över de tillåtna påståenden som avses i 
punkt 1 och som beskriver ett näringsämnes 
eller annat ämnes betydelse för kroppens 
tillväxt, utveckling och normala fysiologiska 
funktioner senast den ... [sista dagen i den 
månad då denna förordning antogs + 3 år].

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, anta en gemenskapsförteckning 
över de tillåtna förhållanden mellan 
näringsämnen eller andra ämnen och 
funktion som avses i punkt 1 och som 
beskriver ett näringsämnes eller annat ämnes 
betydelse för kroppens tillväxt, utveckling 
och normala fysiologiska funktioner senast 
den ... [sista dagen i den månad då denna 
förordning antogs + 3 år].

Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, antingen på kommissionens eget 
initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23, antingen på kommissionens eget 
initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Or. fr

Motivering

En förteckning över förhållandena mellan näringsämnen eller andra ämnen och funktion är 
att föredra framför en uttömmande förteckning över påståenden.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 227
Artikel 12, punkt 2, stycke 1

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de påståenden som 
avses i punkt 1 senast den .... [sista dagen i 
den månad då denna förordning antogs + 
1 år].

2. Medlemsstaterna och berörda parter 
(alltså framför allt konsumentgrupper och 
företrädare för näringslivet) skall till 
kommissionen lämna förteckningar över de 
påståenden som avses i punkt 1 senast den 
.... [sista dagen i den månad då denna 
förordning antogs + 1 år].

Or. en
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 228
Artikel 12, punkt 3

3. Från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft till och med den dag 
då den förteckning som avses i andra stycket 
i punkt 2 antas, får hälsopåståenden som 
avses i punkt 1 göras på 
livsmedelsföretagarens ansvar, under 
förutsättning att de är förenliga med denna 
förordning och med gällande nationella 
bestämmelser som är tillämpliga på dem och 
utan att det påverkar antagandet av de 
skyddsåtgärder som avses i artikel 22.

3. Från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft till och med 
tolv månader efter den dag då den 
förteckning som avses i andra stycket i 
punkt 2 antas, får hälsopåståenden som 
avses i punkt 1 göras på 
livsmedelsföretagarens ansvar, under 
förutsättning att de är förenliga med denna 
förordning och med gällande nationella 
bestämmelser som är tillämpliga på dem.

Or. en

Motivering

Ifrågavarande påståenden beskriver en allmänt erkänd funktion hos ett näringsämne eller 
annat ämne och de förstås av konsumenterna utan att vilseleda dem. Därför måste 
livsmedelsindustrin få en tillräckligt lång övergångsperiod för att kunna göra sig av med sina 
lager.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 229
Artikel 13

Artikel 13 utgår
Påståenden om minskad sjukdomsrisk

1. Genom undantag från artikel 2.1 i 
direktiv 2000/13/EG får påståenden om 
minskad sjukdomsrisk göras om de har 
godkänts i enlighet med denna förordning.
2. Förutom de allmänna bestämmelser som 
fastställs i denna förordning och de 
särskilda bestämmelserna i punkt 1, skall 
märkningen i fråga om påståenden om 
minskad sjukdomsrisk också innehålla ett 
uttalande om att det finns åtskilliga 
riskfaktorer för sjukdomar och att en 
ändring av en av dessa riskfaktorer kan, 
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men behöver inte, ha en positiv effekt.

Or. fr

Motivering

Att godkänna påståenden om att en produkt minskar sjukdomsrisken inte tänkbart. Alla 
åtgärder som syftar till att förebygga eller behandla en sjukdom måste bygga på en medicinsk 
diagnos och om nödvändigt på en särskild diet som ordineras av en yrkesverksam på 
hälsoområdet.

Ändringsförslag från Frédérique Ries och Chris Davies

Ändringsförslag 230
Artikel 13

Påståenden om minskad sjukdomsrisk Påståenden om minskad riskfaktor för 
sjukdom

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

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

2. Förutom de allmänna bestämmelser som 
fastställs i denna förordning och de särskilda 
bestämmelserna i punkt 1, skall märkningen 
i fråga om påståenden om minskad 
sjukdomsrisk också innehålla ett uttalande 
om att det finns åtskilliga riskfaktorer för 
sjukdomar och att en ändring av en av dessa 
riskfaktorer kan, men behöver inte, ha en 
positiv effekt.

2. Förutom de allmänna bestämmelser som 
fastställs i denna förordning och de särskilda 
bestämmelserna i punkt 1, skall märkningen 
i fråga om påståenden om minskad 
riskfaktor för sjukdom också innehålla ett 
uttalande om att det finns åtskilliga 
riskfaktorer för sjukdomar och att en ändring 
av en av dessa riskfaktorer kan, men behöver 
inte, ha en positiv effekt.

Or. fr

Motivering

För att bringa denna artikel i överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 2 är det 
nödvändigt att ändra ordalydelsen så att ”sjukdomsrisk” blir ”riskfaktor för sjukdom”.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 231
Artikel 13, punkt 1
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1. Genom undantag från artikel 2.1 i direktiv 
2000/13/EG får påståenden om minskad 
sjukdomsrisk göras om de har godkänts i 
enlighet med denna förordning.

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

Or. de

Motivering

Denna ändring är en nödvändig konsekvens av ändringsförslaget rörande artikel 10.1 och 
ändringen av meddelandeförfarandet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 232
Artikel 14, punkt 1

1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1 skall en ansökan lämnas in till 
livsmedelsmyndigheten.

1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1 skall en ansökan lämnas in i 
enlighet med följande bestämmelser:
1a. Ansökan skall sändas till en 
medlemsstats nationella behöriga 
myndighet.

Livsmedelsmyndigheten skall göra följande: a) Den nationella behöriga myndigheten 
skall göra följande:

(a) Skriftligt bekräfta att ansökan tagits emot 
inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande av 
ansökan anges.

(i) Skriftligt till sökanden bekräfta att 
ansökan tagits emot inom 14 dagar från 
mottagandet. I meddelandet skall dagen för 
mottagande av ansökan anges.

(ii) Utan dröjsmål underrätta Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(härefter kallad ”livsmedelsmyndigheten”).
(iii) Ge livsmedelsmyndigheten tillgång till 
ansökan och eventuell tilläggsinformation 
från sökanden.
(b) Livsmedelsmyndigheten skall göra 
följande:

(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till ansökan 
och all kompletterande information som 
sökanden lämnat in.

(i) Utan dröjsmål underrätta de övriga 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till ansökan 
och all kompletterande information som 
sökanden lämnat in.

(c) Ge allmänheten tillgång till den (ii) Ge allmänheten tillgång till den 
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sammanfattning av handlingarna som nämns 
i punkt 3.f.

sammanfattning av handlingarna som nämns 
i punkt 3.f. Allmänheten skall ha möjlighet 
att komma med kommentarer till 
handlingarna inom fyra veckor efter det att 
de offentliggjorts.

Or. en

Motivering

Det decentraliserade förfarandet bör inte ersättas av ett centraliserat förfarande som skulle 
ge livsmedelsmyndigheten en liknande roll som FDA har. Europaparlamentet har upprepade 
gånger betonat att det anser att livsmedelsmyndigheten bör vara en oberoende myndighet 
som genomför riskbedömningar och meddelar om risker, men som inte utför centrala 
riskhanteringsuppdrag. Allmänheten skall ha möjlighet att komma med kommentarer till 
handlingarna inom en viss tidsperiod och att uttrycka bekymmer eller/och ställa ytterligare 
frågor både till den som tillhandahåller handlingarna och till forskarna.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 233
Artikel 14, rubrik och punkt 1

Ansökan om godkännande Anmälan
1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1 skall en ansökan lämnas in till 
livsmedelsmyndigheten.

1. Anmälan i enlighet med artikel 10.1 skall 
lämnas in till livsmedelsmyndigheten av 
tillverkaren när produkten först lanseras på 
marknaden, eller, när en produkt tillverkas 
i ett tredjeland, av importören.

Livsmedelsmyndigheten skall göra följande: Livsmedelsmyndigheten skall göra följande:
(a) Skriftligt bekräfta att ansökan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande av 
ansökan anges.

(a) Skriftligt bekräfta att anmälan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande av 
anmälan anges.

(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till ansökan 
och all kompletterande information som 
sökanden lämnat in.

(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till anmälan
och all kompletterande information som 
tillverkaren eller importören lämnat in.

(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som nämns 
i punkt 3.f.

(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som nämns 
i punkt 3.f.

Or. de
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Motivering

Det tillståndsförfarande som kommissionen föreslår ersätts av ett enklare 
anmälningsförfarande. Eftersom kravet att tillhandahålla relevanta underlag bibehålls, 
säkerställs att de ansvariga myndigheterna har all information de behöver. Den viktigaste 
skillnaden mellan detta system och den ordning som kommissionen föreslår är att man inte 
behöver gå igenom det utdragna tillståndsförfarandet i varje ärende. 

Om det skulle uppkomma frågetecken rörande de vetenskapliga beläggen, medger den 
information som lämnats i enlighet med anmälningsförfarandet att de nödvändiga 
kontrollerna ändå kan göras.

I enlighet med normala administrativa rutiner bör elektroniska kommunikationsmedel 
användas för att förenkla de administrativa förfarandena. Detta är även viktigt för att se till 
att små och medelstora företag lättare får tillgång till administrativa förfaranden.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 234
Artikel 14, rubrik och punkt 1

Ansökan om godkännande Anmälningsförfarande
1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1 skall en ansökan lämnas in till 
livsmedelsmyndigheten.

1. Den anmälan som anges i artikel 10.1 
skall lämnas in till livsmedelsmyndigheten.

Livsmedelsmyndigheten skall göra följande: Livsmedelsmyndigheten skall göra följande:
(a) Skriftligt bekräfta att ansökan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande av 
ansökan anges.

(a) Skriftligt bekräfta att anmälan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande av 
anmälan anges.

(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till ansökan
och all kompletterande information som 
sökanden lämnat in.

(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
anmälan, samt ge dem tillgång till anmälan
och all kompletterande information som 
tillverkaren eller importören lämnat in.

(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som nämns 
i punkt 3.f.

(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som nämns 
i punkt 3.f.

Or. de

Motivering

Denna ändring är en nödvändig konsekvens av ändringsförslaget rörande artikel 10.1 och 
ändringen av meddelandeförfarandet.
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Ändringsförslag från Avril Doyle och John Bowis

Ändringsförslag 235
Artikel 14, punkt 1, led a

(a) Skriftligt bekräfta att ansökan tagits emot 
inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande av 
ansökan anges.

(a) Skriftligt till sökanden bekräfta att 
ansökan tagits emot inom 14 dagar från 
mottagandet. I meddelandet skall dagen för 
mottagande av ansökan anges.

Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 236
Artikel 14, punkt 1, led b

(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till ansökan 
och all kompletterande information som 
sökanden lämnat in.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artikel 14.1 b och c bör utgå för att skydda en ansökans konfidentialitet tills 
ett beslut har fattats. Insynen och rätten till information fullgörs genom bestämmelserna i 
artikel 15.5 och 15.6.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Renate Sommer och John Bowis

Ändringsförslag 237
Artikel 14, punkt 1, led c

(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som 
nämns i punkt 3.f.

utgår

Or. en
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Motivering

Det förefaller inte motiverat att allmänheten skulle få tillgång till handlingarna så snart en 
ansökan om godkännande lämnats in. Dels strider detta mot alla bestämmelser om skydd för 
affärshemligheter och dels skulle det göra så allmänheten fick svårare att läsa handlingarna.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 238
Artikel 14, punkt 2, inledningen

2. Ansökan skall åtföljas av följande 
uppgifter och handlingar:

2. Anmälan skall åtföljas av följande 
uppgifter och handlingar:

Or. de

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 239
Artikel 14, punkt 2, led a

(a) Den sökandes namn och adress. (a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress.

Or. de

Motivering

Ordalydelsen har ändrats. Kommissionen vill att uppgifter som innehåller hälsopåståenden 
skall kontrolleras av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Men EFSA är 
endast ansvarigt för vetenskapliga bedömningar och har varken befogenheter eller 
expertkunnande för att hantera kommunikationsfrågor.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 240
Artikel 14, punkt 2, led a

(a) Den sökandes namn och adress. (a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress.

Or. de
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 241
Artikel 14, punkt 2, led d

(d) En kopia av övriga vetenskapliga 
undersökningar som är relevanta med tanke 
på hälsopåståendet.

En kopia av övriga vetenskapliga 
undersökningar som är relevanta med tanke 
på hälsopåståendet. De vetenskapliga 
beläggen för påståendena skall stå i 
proportion till de fördelar som sökanden 
vill framhålla.

Or. fr

Motivering

I enlighet med de allmänna principerna i förordningen om inrättandet av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet bör man i denna förevarande förordning inrätta 
proportionerliga nivåer beroende på vilken typ av påstående som en produkt skall förses med. 
Det kommer alltså att krävas starkare vetenskapliga belägg för påståenden om minskad 
sjukdomsrisk än för fysiologiska påståenden.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 242
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett förslag till formulering av 
hälsopåståendet.

Or. de

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 243
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
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tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

Or. de

Motivering

Det tillståndsförfarande som kommissionen föreslår ersätts av ett enklare 
anmälningsförfarande. Eftersom kravet att tillhandahålla relevanta underlag bibehålls, 
säkerställs att de ansvariga myndigheterna har all information de behöver. Den viktigaste 
skillnaden mellan detta system och den ordning som kommissionen föreslår är att man inte 
behöver gå igenom det utdragna tillståndsförfarandet i varje ärende.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 244
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett förslag till formulering (på alla de
EU-språk som sökanden ämnar använda) 
av det hälsopåstående som ansökan om 
godkännande gäller, samt i tillämpliga fall, 
av särskilda villkor för användningen.

Or. nl

Motivering

Många livsmedel har endast en begränsad geografisk spridning. Tillverkare som är aktiva 
bara i en enda medlemsstat eller några få medlemsstater skall inte behöva anlita dyra 
översättningsbyråer för att få sina påståenden översatta till språk som de ändå aldrig 
kommer att använda. 

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 245
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett belysande exempel på formulering av 
påståendet på språken i de länder där 
produkten är avsedd att saluföras samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen..
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Or. en

Motivering

Kravet på att det föreslagna påståendet skall översättas till alla EU-medlemsstaters språk är 
onödigt och överhövan betungande, särskilt om en produkt är avsedd bara för ett land eller 
några få länder.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 246
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett belysande exempel på formulering av 
påståendet på det språk på vilket
handlingarna läggs fram för 
livsmedelsmyndigheten, samt i tillämpliga 
fall, särskilda villkor för användningen.

Or. en

Motivering

Förhandsgodkännande kan och bör vara ett krav för ett påståendes vetenskapliga samband 
och betydelse samtidigt som det är viktigt att ge tillverkarna utrymme för en viss mån av 
flexibilitet i deras budskap om kost och hälsa till konsumenten. Det övergripande budskapet 
om näring och hälsa förblir detsamma medan flexibilitet när det gäller att kommunicera detta 
budskap gör det möjligt för tillverkarna att anpassa sig till marknadsdynamiken och 
konsumentens ökade insikter. Det är nödvändigt att särskilja det vetenskapliga sambandet 
från det sätt på vilket budskapet förmedlas.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 247
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett förslag till formulering av det 
hälsopåstående som ansökan om 
godkännande gäller, samt i tillämpliga fall, 
av särskilda villkor för användningen.

Or. fi
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Motivering

Kravet på att sökanden skall lägga fram ett förslag till formulering av påståendet på alla 
gemenskapens officiella språk är onödigt betungande inte bara för små och medelstora 
företag utan för alla näringsidkare. I olika språk- och kulturområden presenteras information 
på olika sätt. Det vore lämpligast att överlåta åt sakkunniga i de olika medlemsstaterna att 
bedöma formuleringen av påståendena på de olika språken, t.ex. som ett led i förfarandet för 
godkännande av påståenden (förfarandet i den föreskrivande kommittén).

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 248
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett förslag till formulering av det 
hälsopåstående som ansökan om 
godkännande gäller på det eller de språk 
som talas i den medlemsstat eller de 
medlemsstater i vilken eller vilka 
godkännande för användning söks samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

Or. en

Motivering

Det är tungt för företagen, särskilt små och medelstora företag, att till alla EU-språk 
översätta påståenden som de söker godkännande för. I all synnerhet om de produkter som 
berörs är avsedda att saluföras endast i en eller ett par medlemsstater. Här vore det på sin 
plats att se förnuftigt på frågan och ge den rimliga proportioner. Till exempel så, att endast 
det eller de språk som talas i den medlemsstat eller de medlemsstater i vilken eller vilka 
godkännande för användning söks skulle ingå bland kraven i artikel 14.3, i enlighet med det 
förfarande som det talas om i artikel 23.2.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jules Maaten

Ändringsförslag 249
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett förslag till formulering (på ett 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.
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Or. de

Motivering

Det vore att begära för mycket av ansökarna, i synnerhet små och medelstora företag, att 
bedöma formulering på samtliga EU-språk. Det går att undvika onödiga utgifter och höga 
kostnader genom att enbart kräva formulering på ett EU-språk.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 250
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Nyckelord (på alla EU-språk) ur det 
hälsopåstående som ansökan om 
godkännande gäller, samt i tillämpliga fall, 
av särskilda villkor för användningen.

Or. de

Motivering

Det är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets uppgift att kontrollera de 
vetenskapliga beläggen bakom påståendena. Det är inte en fråga om att kontrollera enstaka 
formuleringar.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 251
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) De viktigaste inslagen i formuleringen 
av påståendet (på alla EU-språk), samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till förfarande erkänner inte behovet av hänsynstagande till hur 
konsumenternas kunskaper och uppfattningar utvecklas (något som inte kan bedömas på 
förhand). Därför kunde vi få situationer där tillverkarna ansöker om tillstånd för en 
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annorlunda formulering för att fastställa ett samband som redan godkänts, så att 
livsmedelsmyndigheten skulle få göra dubbelt arbete.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 252
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) De viktigaste inslagen i formuleringen
(på alla EU-språk) av det hälsopåstående 
som ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

Or. en

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 253
Artikel 14, punkt 2, led ea (nytt)

(ea) Vetenskapliga data, i proportion till 
arten av den nytta som en produkt påstås 
föra med sig.

Or. en

Motivering

Sambandet mellan ett påståendes vetenskapliga underbyggnad och innebörden av påståendet 
kan vara föremål för godkännande, men det är viktigt att ge tillverkarna utrymme för en viss 
mån av flexibilitet i fråga om hur de skall föra ut påståendet till konsumenterna. Som det nu 
ser ut tar kommissionens förslag inte hänsyn till detta.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 254
Artikel 14, punkt 2, led ea (nytt)

(ea) Ett prov på den föreslagna 
livsmedelsförpackning där ett påstående 
skall göras som tydligt visar formuleringen 
för påståendet och den etikett som skall 
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användas.

Or. fr

Motivering

Enligt artikel 24 har medlemsstaterna rätt att från tillverkaren begära prov på den märkning 
som skall användas för det livsmedel som påståendet gäller.

Inom ramen för det förfarande för godkännande av hälsopåståenden i artikel 14 skall ett prov 
lämnas in på den föreslagna formuleringen för det påstående som ansökan avser. Detta prov 
skall tydligt visa formuleringen för påståendet och den märkning som skall användas. Av 
informationsskäl är både innehållet och formen viktiga eftersom de kan ha ett större eller 
mindre inverkan på potentiella köpares inställning.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken och Kartika Tamara 
Liotard

Ändringsförslag 255
Artikel 14, punkt 3

3. Genomförandebestämmelserna för 
tillämpningen av denna artikel, inbegripet 
bestämmelser om hur ansökan skall 
utarbetas och läggas fram, skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2, efter samråd med 
livsmedelsmyndigheten.

3. Genomförandebestämmelserna för 
tillämpningen av denna artikel, inbegripet 
bestämmelser om hur ansökan skall 
utarbetas och läggas fram, skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2, efter samråd med 
livsmedelsmyndigheten och en 
konsumentpanel som skall bedöma hur 
påståendet uppfattas och förstås.

Or. en

Motivering

Samtidigt som det är viktigt att fastställa en definierad uppsättning uppgifter som skall läggas 
fram är det lika viktigt att undersöka hur påståendena uppfattas och detta görs bäst genom 
samråd med en konsumentpanel inom ramen för godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 256
Artikel 14, punkt 3

3. Genomförandebestämmelserna för 3. Genomförandebestämmelserna för 
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tillämpningen av denna artikel, inbegripet 
bestämmelser om hur ansökan skall 
utarbetas och läggas fram, skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2, efter samråd med 
livsmedelsmyndigheten.

tillämpningen av denna artikel, inbegripet 
bestämmelser om hur ansökan skall 
utarbetas och läggas fram, skall återspegla 
behovet av att undvika onödiga bördor för 
sökanden och livsmedelsmyndigheten och 
fastställas i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 23.2, efter samråd med 
livsmedelsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Det måste finnas en rimlig proportion i fråga om förfarandena. Många sökande kan vara små 
eller medelstora företag och de bör inte anmodas ställa mera uppgifter till förfogande än vad 
som behövs för att underbygga det påstående som ansökan gäller. Detta bör komma fram i 
genomförandebestämmelserna.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 257
Artikel 14, punkt 3

3. Genomförandebestämmelserna för 
tillämpningen av denna artikel, inbegripet 
bestämmelser om hur ansökan skall 
utarbetas och läggas fram, skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2, efter samråd med 
livsmedelsmyndigheten.

3. Genomförandebestämmelserna för 
tillämpningen av denna artikel, inbegripet 
bestämmelser om hur anmälan skall 
utarbetas och läggas fram, skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 23.2, efter samråd med 
livsmedelsmyndigheten.

Or. de

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 258
Artikel 14, punkt 3a (ny)

3a. Små och medelstora företag bör ges 
särskilt stöd för att utarbeta dessa 
handlingar, och om det behövs, bör man 
ordna så undantag så att de kan uppfylla de 
nya skyldigheter som är kopplade till denna 
förordning.
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Or. fr

Motivering

Små och medelstora företag får inte straffas av genomförandet av detta nya system.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 259
Artikel 14, punkt 4

4. Före dagen då denna förordning börjar
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa sökande att utarbeta och lägga fram 
sina ansökningar.

4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa tillverkare eller importörer att 
utarbeta och lägga fram sina ansökningar.

Or. de

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 260
Artikel 14, punkt 4

4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa sökande att utarbeta och lägga fram 
sina ansökningar.

4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa sökande att utarbeta och lägga fram 
sina ansökningar. I föreskrifterna om hur 
ansökningar skall utarbetas och läggas 
fram skall också ingå att sökanden har rätt 
att höras i sak inför livsmedelsmyndigheten 
inom ramen för godkännandeförfarandet. 
Häri skall ingå en uttrycklig rätt för 
sökanden att lägga fram ytterligare 
vetenskapliga rön i samband med 
livsmedelsmyndighetens utvärdering av 
handlingarna.

Or. en

Motivering

Det är väsentligt att föreskrifterna om godkännandet av påståenden ger en sökande en 
möjlighet att komma med belägg för vad som gjorts gällande i handlingarna och, vid behov, 
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komplettera handlingarna eller framlägga ytterligare förklaringar.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 261
Artikel 14a (ny)

Artikel 14a
Motiverat yttrande från kommissionen och 

yttrande från livsmedelsmyndigheten
1. Kommissionen kan inom fyra månader 
från anmälan i enlighet med artikel 10.1 
lägga fram ett motiverat yttrande till 
livsmedelsmyndigheten om kommissionen 
har kommit fram till att ett hälsopåstående 
inte uppfyller de allmänna bestämmelserna 
för i kapitel II eller de särskilda 
bestämmelserna i detta kapitel.
2. Inlämnande av ett motiverat yttrande 
innebär att myndigheten uppmanas att 
utarbeta ett yttrande om i vilken 
utsträckning hälsopåståendena uppfyller de 
allmänna kraven i kapitel II och de 
särskilda kraven i detta kapitel
3. Livsmedelsmyndigheten skall utan 
dröjsmål underrätta tillverkaren eller 
importören att användningen av 
hälsopåståendena måste upphöra tills 
antingen
- ett positivt beslut har fattats i enlighet med 
förfarandet i artikel 16 eller
- en period på sex månader har gått sedan 
man erhöll anmälan i enlighet med artikel 
10.1 utan att något beslut har fattats.

Or. de

Motivering

Denna ändring fastställer noggranna regler för kommissionens motiverade yttranden.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 262
Artikel 15, punkt 1

1. Livsmedelsmyndigheten skall sträva efter 
att avge sitt yttrande inom tre månader från 
den dag då en giltig ansökan togs emot. 
Denna tidsfrist skall förlängas om 
livsmedelsmyndigheten ber den sökande om 
kompletterande uppgifter i enlighet med 
punkt 2.

1. När det råder tvivel om de vetenskapliga 
beläggen för ett hälsopåstående kan 
livsmedelsmyndigheten på kommissionens 
begäran uppmanas att utarbeta ett yttrande. 
Livsmedelsmyndigheten skall sträva efter att 
avge sitt yttrande inom tre månader från den 
dag då anmälan togs emot. Denna tidsfrist 
skall förlängas om livsmedelsmyndigheten 
ber tillverkaren eller importören om 
kompletterande uppgifter i enlighet med 
punkt 2.

När det råder så allvarlig tveksamhet 
rörande de vetenskapliga beläggen för ett 
hälsopåstående att man inte kan förvänta 
sig ett positivt yttrande från 
livsmedelsmyndigheten kan kommissionen 
förbjuda fortsatt användning av detta 
hälsopåstående.

Or. de

Motivering

Denna ändring är en nödvändig konsekvens av ändringsförslaget rörande artikel 10.1 och 
ändringen av meddelandeförfarandet.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 263
Artikel 15, punkt 1

1. Livsmedelsmyndigheten skall sträva efter 
att avge sitt yttrande inom tre månader från 
den dag då en giltig ansökan togs emot. 
Denna tidsfrist skall förlängas om 
livsmedelsmyndigheten ber den sökande om 
kompletterande uppgifter i enlighet med 
punkt 2.

1. Livsmedelsmyndigheten skall avge sitt 
yttrande inom sex månader från den dag då 
kommissionens motiverade yttrande togs 
emot. Denna tidsfrist skall förlängas om 
livsmedelsmyndigheten ber den sökande om 
kompletterande uppgifter i enlighet med 
punkt 2.

Or. de
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Motivering

Denna formulering garanterar rimliga tidsfrister för beslutsfattande.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 264
Artikel 15, punkt 1

1. Livsmedelsmyndigheten skall sträva efter 
att avge sitt yttrande inom tre månader från 
den dag då en giltig ansökan togs emot. 
Denna tidsfrist skall förlängas om 
livsmedelsmyndigheten ber den sökande om 
kompletterande uppgifter i enlighet med 
punkt 2.

1. Livsmedelsmyndigheten skall avge sitt 
yttrande inom sex månader från den dag då 
en giltig ansökan togs emot. Denna tidsfrist 
skall förlängas om livsmedelsmyndigheten 
ber den sökande om kompletterande 
uppgifter i enlighet med punkt 2.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 265
Artikel 15, punkt 2

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist.

2. Sökanden skall ha möjlighet att direkt 
hänvända sig till livsmedelsmyndighetens 
sakkunniga, samt även rätt att bli hörd i 
sak och att komplettera uppgifterna i 
ansökan med ytterligare detaljer.

Or. en

Motivering 

Om man tar bort bestämmelsen om att livsmedelsmyndigheten får begära in hur mycket 
kompletterande handlingar som helst från sökanden i samband med handläggningen av 
ansökan skyddas sökanden från godtycke från tjänstemannahåll. Dessutom är det mycket 
viktigt att sökanden får komma med ytterligare förklaringar och vid behov komplettera 
uppgifterna i ansökan. 
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Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 266
Artikel 15, punkt 2

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist.

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda tillverkaren eller importören att 
komplettera uppgifterna i ansökan inom en 
fastställd tidsfrist.

Or. de

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 267
Artikel 15, punkt 2

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist.

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist. Sökanden kan ta direktkontakt 
med livsmedelsmyndighetens experter och 
om så behövs, begära att bli hörd.

Or. fr

Motivering

Om så behövs bör den sökande ha rätt att höras av livsmedelsmyndighetens experter för att 
lämna dem ytterligare information som kan behövas.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 268
Artikel 15, punkt 3

3. För att utarbeta sitt yttrande skall 
livsmedelsmyndigheten kontrollera följande:

3. För att utarbeta sitt yttrande skall 
livsmedelsmyndigheten kontrollera följande:

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

(a) Att hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskapliga fakta.

(b) Att formuleringen av hälsopåståendet 
uppfyller de kriterier som fastställs i denna 

(b) Att hälsopåståendet uppfyller de kriterier 
som fastställs i denna förordning.
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förordning.
(c) Att den föreslagna formuleringen av
hälsopåståendet är begriplig och 
meningsfull för konsumenten.

(c) Att hälsopåståendet är begripligt och 
meningsfullt för konsumenten.

Or. de

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 269
Artikel 15, punkt 3

3. För att utarbeta sitt yttrande skall 
livsmedelsmyndigheten kontrollera följande:

3. För att utarbeta sitt yttrande skall 
livsmedelsmyndigheten kontrollera följande:

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

(a) Att de föreslagna formuleringarna av 
hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskapliga fakta.

(b) Att formuleringen av hälsopåståendet 
uppfyller de kriterier som fastställs i denna 
förordning.

(b) Att formuleringarna av hälsopåståendet 
uppfyller de kriterier som fastställs i denna 
förordning.

(c) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet är begriplig och
meningsfull för konsumenten.

(c) Att de föreslagna formuleringarna av 
hälsopåståendet är begripliga och 
meningsfulla för konsumenten.

Or. de

Motivering

Europeiska livsmedelsmyndighetens uppgift är att utföra vetenskapliga bedömningar av den 
överförda och identiska betydelsen av formuleringar med hälsopåståenden.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 270
Artikel 15, punkt 4, led a

(a) Den sökandes namn och adress. (a) Tillverkarens och importörens namn och 
adress.

Or. de
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Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 271
Artikel 15, punkt 4, led c

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

(c) Den överförda och identiska
formuleringen av hälsopåståendet.

Or. de

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 272
Artikel 15, punkt 4, led c

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

(c) Ett belysande exempel på formuleringen 
av och innehållet i hälsopåståendet på 
språken i alla de länder där produkten är 
avsedd att saluföras.

Or. en

Motivering

Kravet på att det föreslagna påståendet skall översättas till alla EU-medlemsstaters språk är 
onödigt och överhövan betungande, särskilt om en produkt är avsedd bara för ett land eller 
några få länder.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 273
Artikel 15, punkt 4, led c

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

(c) Den rekommenderade formuleringen på
språken i de medlemsstater där produkten 
är tänkt att säljas.

Or. fr
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 274
Artikel 15, punkt 4, led c

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

(c) Innebörden i och en belysande 
formulering av hälsopåståendet.

Or. en

Ändringsförslag från Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González och Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 275
Artikel 15, punkt 4, led c

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

(c) De viktigaste inslagen i formuleringen 
av påståendet på alla EU-språk.

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 276
Artikel 15, punkt 4, led c

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

(c) Nyckelord från hälsopåståendet på alla 
EU-språk.

Or. de

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jules Maaten

Ändringsförslag 277
Artikel 15, punkt 4, led c

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

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

Or. de
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 278
Artikel 15, punkt 4, led c

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

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

Or. de

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 279
Artikel 15, punkt 4a (ny)

4a. I fall med ett villkorat yttrande om 
hälsopåståendet, skall yttrandet skickas till 
sökanden. Sökanden skall ha en månad på 
sig räknat från det datum när yttrandet 
erhölls för att lämna ytterligare 
information till livsmedelsmyndigheten 
innan slutgiltigt beslut om och 
offentliggörande av yttrandet.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 280
Artikel 15, punkt 4a (ny)

4a. Om livsmedelsmyndigheten, efter att ha 
bedömt den vetenskapliga underbyggnaden 
av ett påstående, avslår en ansökan om 
godkännande av ett påstående för 
användning eller förenar detta 
godkännande med vissa villkor skall 
sökanden ha rätt att inom en månad 
överklaga livsmedelsmyndighetens beslut.

Or. en
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Motivering

Sökanden bör ges rätt att överklaga om en ansökan om godkännande avslagits eller om 
godkännandet förenats med villkor.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 281
Artikel 15, punkt 5

5. Livsmedelsmyndigheten skall skicka sitt 
yttrande till kommissionen, medlemsstaterna 
och den sökande med en rapport som 
beskriver dess bedömning av 
hälsopåståendet och anger skälen för dess 
uppfattning.

5. Livsmedelsmyndigheten skall skicka sitt 
yttrande till kommissionen, medlemsstaterna 
och tillverkare eller importör med en 
rapport som beskriver dess bedömning av 
hälsopåståendet och anger skälen för dess 
uppfattning.

Or. de

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 282
Artikel 15, punkt 5

5. Livsmedelsmyndigheten skall skicka sitt 
yttrande till kommissionen, medlemsstaterna 
och den sökande med en rapport som 
beskriver dess bedömning av 
hälsopåståendet och anger skälen för dess 
uppfattning.

5. Livsmedelsmyndigheten skall skicka sitt 
slutgiltiga yttrande till kommissionen, 
medlemsstaterna och den sökande med en 
rapport som beskriver dess bedömning av 
hälsopåståendet och anger skälen för dess 
uppfattning.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att garantera effektiviteten i beslutsfattandet och därför bör det finnas en 
absolut tidsfrist på fyra månader för Europeiska livsmedelsmyndigheten att avge sitt 
slutgiltiga beslut. Det skulle innebära att sökanden har en månad på sig att överklaga om det 
skulle föreligga några oklarheter om de vetenskapliga beläggen för det framlagda påståendet.
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Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 283
Artikel 16, rubrik och punkt 1

Godkännande från gemenskapen Beslut om det motiverade yttrandet
1. Kommissionen skall inom tre månader
från att den har fått livsmedelsmyndighetens 
yttrande till den kommitté som avses i 
artikel 23.1 lämna ett förslag till beslut om 
ansökan, med beaktande av 
livsmedelsmyndighetens yttrande, alla 
relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen och övriga 
berättigade faktorer som är relevanta för 
det ärende som behandlas. Om förslaget till 
förordning inte överensstämmer med 
livmedelsmyndighetens yttrande, skall 
kommissionen motivera avvikelserna.

1. Kommissionen skall inom en månad från 
att den har fått livsmedelsmyndighetens 
yttrande till den kommitté som avses i 
artikel 23.1 lämna ett förslag till beslut om 
ansökan, med beaktande av 
livsmedelsmyndighetens yttrande och alla 
relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen. Om förslaget till 
förordning inte överensstämmer med 
livmedelsmyndighetens yttrande, skall 
kommissionen motivera avvikelserna.

Or. de

Motivering

Det är inte klart vilka andra berättigade faktorer som kunde vara relevanta när man fattar 
beslut om de vetenskapliga beläggen för ett hälsopåstående. Frågan som skall avgöras är helt 
enkelt om ett hälsopåstående är sant och går att påvisa eller inte. Det finns inget utrymme för 
andra allmänna eller hälsopolitiska hänsyn.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 284
Artikel 16, rubrik och punkt 1

Godkännande från gemenskapen Beslut om anmälan
1. Kommissionen skall inom tre månader 
från att den har fått livsmedelsmyndighetens 
yttrande till den kommitté som avses i 
artikel 23.1 lämna ett förslag till beslut om 
ansökan, med beaktande av 
livsmedelsmyndighetens yttrande, alla 
relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen och övriga 
berättigade faktorer som är relevanta för det 
ärende som behandlas. Om förslaget till 
förordning inte överensstämmer med 

1. Kommissionen skall inom tre månader 
från att den har fått livsmedelsmyndighetens 
yttrande till den kommitté som avses i 
artikel 23.1 lämna ett förslag till beslut om 
anmälan, med beaktande av 
livsmedelsmyndighetens yttrande, alla 
relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen och övriga 
berättigade faktorer som är relevanta för det 
ärende som behandlas. Om förslaget till 
förordning inte överensstämmer med 
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livmedelsmyndighetens yttrande, skall 
kommissionen motivera avvikelserna.

livmedelsmyndighetens yttrande, skall 
kommissionen motivera avvikelserna.

Or. de

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 285
Artikel 16, punkt 4

4. Kommissionen skall utan dröjsmål 
meddela den sökande om beslutet och 
offentliggöra uppgifter om beslutet i 
Europeiska unionens officiella tidning.

4. Kommissionen skall utan dröjsmål 
meddela tillverkaren eller importören om 
beslutet och offentliggöra uppgifter om 
beslutet i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Or. de

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 286
Artikel 17, rubrik och punkt 1

Ändring samt tillfällig och permanent 
indragning av godkännanden

Ändring samt tillfällig och permanent 
indragning av beslut

1. Innehavaren av godkännandet får i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs i 
artikel 14 ansöka om en ändring av ett giltigt 
godkännande.

1. Tillverkaren eller importören får i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs i 
artikel 14 ansöka om en ändring av ett giltigt 
godkännande.

Or. de

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 287
Artikel 17, punkt 3

3. Kommissionen skall så snart som möjligt 
granska livsmedelsmyndighetens yttrande. 
Om så är lämpligt skall godkännandet
ändras, dras in tillfälligt eller permanent i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 

3. Kommissionen skall så snart som möjligt 
granska livsmedelsmyndighetens yttrande. 
Om så är lämpligt skall beslutet ändras, dras 
in tillfälligt eller permanent i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 16.
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artikel 16.

Or. de

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 288
Artikel 17, punkt 3

3. Kommissionen skall så snart som möjligt
granska livsmedelsmyndighetens yttrande. 
Om så är lämpligt skall godkännandet 
ändras, dras in tillfälligt eller permanent i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 16.

3. Kommissionen skall inom tre månader
granska livsmedelsmyndighetens yttrande. 
Om så är lämpligt skall godkännandet 
ändras, dras in tillfälligt eller permanent i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 16.

Or. en

Motivering

En fast tidsfrist vore ägnad att skapa ökad klarhet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 289
Artikel 17a (ny)

Artikel 17a
Avgifter

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall kommissionen 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram ett förslag till förordning om 
fastställande av avgifter för bedömningen 
av en ansökan.

Or. en

Motivering

Näringslivet bör bidra till de administrativa kostnader som är förknippade med en ansökan 
för hälsopåståenden.
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Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 290
Artikel 18, punkt 2

2. Registret skall innehålla följande 
uppgifter:

2. Registret skall innehålla följande 
uppgifter:

(a) Näringspåståendena och de villkor som 
gäller för dem och som fastställs i bilagan.

(a) Näringspåståendena och de villkor som 
gäller för dem och som fastställs i bilagan.

(b) De godkända hälsopåståendena och de 
villkor som gäller för dem och som 
fastställs i artiklarna 13.2, 17.2, 19.1, 19.2. 
21.2 och 22.2.

(b) Hälsopåståendena i enlighet med artikel 
12 och hälsopåståendena där det fattats ett 
positivt beslut i enlighet med artiklarna 13.2, 
17.2, 19.1, 19.2. 21.2 och 22.2 och de villkor 
som gäller för dem.

(c) En förteckning över hälsopåståenden 
som inte godkänts.
Hälsopåståenden som godkänts på grundval 
av konfidentiella uppgifter skall förtecknas i 
en separat bilaga till registret, med följande 
uppgifter:

Hälsopåståenden som beslutats på grundval 
av konfidentiella uppgifter skall förtecknas i 
en separat bilaga till registret, med följande 
uppgifter:

(1) Datumet då kommissionen godkände 
hälsopåståendet och namnet på den sökande 
till vilken godkännandet ursprungligen 
beviljades.

(1) Datumet då kommissionen beslutade om
hälsopåståendet och namnet på den 
ursprungliga anmälaren.

(2) Att kommissionen godkände
hälsopåståendet på grundval av 
konfidentiella uppgifter.

(2) Att kommissionen fattade beslut på 
grundval av konfidentiella uppgifter.

(3) Att användningen av hälsopåståendet är 
begränsat om inte en ny sökande får 
godkännande för påståendet utan att hänvisa 
till de konfidentiella uppgifter som den 
första sökanden lämnat.

(3) Att användningen av hälsopåståendet är 
begränsat om inte en ny tillverkare eller 
importör får beslut om påståendet utan att 
hänvisa till de konfidentiella uppgifter som 
den första tillverkaren eller importören
lämnat.

Or. de

Motivering

Även att tidsfristen löper ut är lika med ett beslut.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten och Avril Doyle

Ändringsförslag 291
Artikel 18, punkt 2, led c

(c) En förteckning över hälsopåståenden 
som inte godkänts.

utgår

Or. en

Motivering

Det kan finnas många skäl  för att avslå en ansökan om godkännande av ett påstående och 
skälen beror till sin natur på omständigheterna. Ett negativt yttrande eller beslut kan mycket 
väl vara baserat på otillräckliga vetenskapliga fakta som vid en senare tidpunkt kan göras 
tillgängliga. De potentiellt negativa inverkningar som gemenskapens register kan få för 
sökanden kan vara av stor betydelse och kan i synnerhet leda till konkurrensnackdelar som ett 
resultat av att forskningens område eller inriktning avslöjas.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 292
Artikel 18, punkt 2a (ny)

2a. EU:s livsmedelsmyndighet och de 
ansvariga myndigheterna i 
medlemsstaterna skall var för sig föra 
register över det vetenskapliga arbete som 
används för att motivera påståenden om 
näringsinnehåll och hälsoeffekter.
Dessa register skall särskilda hänvisa till de 
påståenden som godkänts och använts för 
godkända livsmedel och för varje 
vetenskaplig studie och varje kategori av 
påståenden.

Or. fr

Motivering

Både EU:s myndighet och de nationella myndigheterna skall hålla ett register över 
vetenskapligt arbete för att belägga påståenden om näringsinnehåll och hälsoeffekter.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 293
Artikel 18, punkt 3

3. Allmänheten skall ha tillgång till registret. 3. Allmänheten skall ha tillgång till
registren, till exempel genom att registren 
läggs ut på livsmedelsmyndighetens 
webbplats och, där då är lämpligt, 
medlemsstaternas ansvariga myndigheters 
webbplatser.

Or. fr

Motivering

All information rörande dessa påståenden, inklusive forskningsreferenser, måste finnas 
tillgängliga för allmänheten, till exempel genom gemenskapens och de nationella 
myndigheternas webbplatser.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard 
och Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 294
Artikel 18a (ny)

Artikel 18a
Senast 18 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft skall den 
kompletteras med ett EU-direktiv om 
konsumentinformation utarbetat i analogi 
med direktiv 2003/4/EG om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation. 

Or. en

Motivering

Ett EU-direktiv om konsumentinformation i analogi med direktivet  om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation skall garantera konsumenterna tillräcklig tillgång till information.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard 
och Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 295
Artikel 18b (ny)

Artikel 18b
Senast 18 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft skall för 
Europaparlamentet och rådet läggas fram 
ett förslag om ändring av rådets direktiv 
84/450/EEG av den 10 september 1984 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om vilseledande 
reklam1 med syfte att förbjuda användning 
av leksaker såsom marknadsföringsmedel 
för livsmedel.
_____________________
1 EGT L 250, 19.9.1984, s.17.

Or. en

Motivering

Leksaker som tilläggs olika slags livsmedel, såsom frukostflingor, är ett mycket effektivt sätt 
att påverka barnens val av livsmedel. Den ökande fetman hos barnen ställer krav på en 
reglering av sådan här marknadsföring.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey och Anne Ferreira

Ändringsförslag 296
Artikel 19, punkt 1, inledningen

1. De vetenskapliga uppgifter och annan 
information som ges i 
ansökningshandlingarna och som krävs 
enligt artikel 14.2 får inte användas till 
förmån för en annan sökande under en 
sjuårsperiod räknat från dagen för 
godkännandet, om inte den andra sökanden 
har kommit överens med den tidigare 
sökanden att dessa uppgifter får användas. 
Detta gäller om

1. De vetenskapliga uppgifter och annan 
information som ges i 
ansökningshandlingarna och som krävs 
enligt artikel 14.2 får inte användas till 
förmån för en annan sökande under en 
treårsperiod räknat från dagen för 
godkännandet, om inte den andra sökanden 
har kommit överens med den tidigare 
sökanden att dessa uppgifter får användas. 
Detta gäller om

Or. fr
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Motivering

Att ge sju års uppgiftsskydd är för mycket och betyder att man ger den produkt som hävdas ha
hälsoeffekter särskilda förmåner på marknaden, vilket innebär att man förbjuder andra 
aktörer i segmentet att använda forskningsuppgifter och annan information i ansökan. 
Perioden för uppgiftsskydd bör därför begränsas till tre år, inte minst eftersom det finns olika 
sorters skydd (näringsegendom, nationell märkning eller gemenskapsmärkning, patent, etc.) 
för aktörerna i livsmedelssegmentet. 

För övrigt kan inte läkemedel och livsmedel med påstådda hälsoeffekter jämföras. Det vore 
klokt att inte utsträcka användningen av sådana bestämmelser till samtliga näringssektorer 
under den begripliga förevändningen att vilja främja innovationer och investeringar. 
Överanvändning av dessa verktyg riskerar att göra dem oanvändbara.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira och Dorette Corbey

Ändringsförslag 297
Artikel 19, punkt 2

2. Till och med slutet på den sjuårsperiod 
som anges i punkt 1 skall ingen annan 
sökande ha rätt att hänvisa till uppgifter som 
förklarats konfidentiella av en tidigare 
sökande, om inte och till dess att 
kommissionen fattar ett beslut om huruvida 
ett godkännande skulle kunna beviljas eller 
skulle ha kunnat beviljas utan inlämnande av 
de uppgifter som förklarats konfidentiella av 
den tidigare sökanden.

2. Till och med slutet på den treårsperiod
som anges i punkt 1 skall ingen annan 
sökande ha rätt att hänvisa till uppgifter som 
förklarats konfidentiella av en tidigare 
sökande, om inte och till dess att 
kommissionen fattar ett beslut om huruvida 
ett godkännande skulle kunna beviljas eller 
skulle ha kunnat beviljas utan inlämnande av 
de uppgifter som förklarats konfidentiella av 
den tidigare sökanden.

Or. fr

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Renate Sommer

Ändringsförslag 298
Artikel 19a (ny)

Artikel 19a
Upphovsrättigheter

Inlämnande, registrering eller publicering 
av en begäran att få använda ett påstående 
får inte inkräkta på eventuella 
upphovsrättigheter som sökanden kan 
komma att använda sig av, varken när det 
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gäller själva påståendet, och alla 
vetenskapliga uppgifter eller information i 
ansökan. Sådana rättigheter skall 
behandlas i enlighet med
gemenskapslagstiftningen, eller nationella 
lagar som inte strider mot 
gemenskapsrätten.

Or. fr

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 299
Artikel 20a (ny)

Artikel 20a
Oaktat artiklarna 3 och 4 i direktivet om 
kosttillskott 2002/46/EG och utan tidsgräns 
får medlemsstaterna på sitt territorium 
tillåta handel med och saluföring av 
kosttillskottsprodukter som innehåller 
vitaminer och mineralämnen som inte 
förtecknas i bilaga I i nämnda direktiv eller 
i former som inte förtecknas i bilaga II i 
direktivet, förutsatt att
(a) produkten uppfyller kraven i denna 
förordning,
(b) vitaminet eller mineralämnet används i 
ett eller flera kosttillskott som saluförts i 
gemenskapen den 12 juli 2002 och
(c) Europeiska 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten inte 
uttalat sig negativt om att vitaminet eller 
mineralämnet används vid tillverkningen 
av kosttillskott, antingen överlag eller i den 
aktuella formen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget slår vakt om subsidiaritetsprincipen genom att medlemsstaterna tillåts 
skydda sina medborgares hälsa och samtidigt inte heller i onödan behöver upphöra med att 
sälja produkter som sålts där redan i flera års tid, utan att detta inneburit någon fara för 



AM\555844SV.doc 157/191 PE 353.660v01-00

SV

någon.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 300
Artikel 20b (ny)

Artikel 20b
Oaktat artiklarna 3 och 4 i direktivet om 
kosttillskott 2002/46/EG får 
medlemsstaterna på sitt territorium tillåta 
handel med och saluföring av 
kosttillskottsprodukter som innehåller 
vitaminer och mineralämnen som inte 
förtecknas i bilaga I i nämnda direktiv eller 
i former som inte förtecknas i bilaga II i 
direktivet, förutsatt att produkten uppfyller 
kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 301
Artikel 22, punkt 2, stycke 2

Kommissionen kan inleda detta förfarande 
på eget initiativ.

Kommissionen kan också inleda detta 
förfarande på eget initiativ.

Or. nl

Motivering

Att inleda ett sådant förfarande är inte någon exklusiv befogenhet för kommissionen. I artikel 
22.1 ges också medlemsstaterna möjlighet därtill.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 302
Artikel 24

För att underlätta en effektiv övervakning av 
livsmedel som är försedda med 

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

näringspåståenden eller hälsopåståenden 
skall medlemsstaterna kräva att tillverkaren 
eller den som släpper ut dessa livsmedel på 
marknaden inom deras territorium skall 
informera den behöriga myndigheten om 
detta genom att skicka in ett exemplar av 
den märkning som används för produkten.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att användningen av hälsopåståenden övervakas. Det bästa sättet att 
hjälpa de nationella regeringarna uppnå korrekt användning av dessa påståenden och 
övervaka eventuella inverkningar på befolkningens hälsa, är att ålägga dem skyldighet att 
informera om hälsopåståenden. 

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 303
Artikel 24

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

För att underlätta en effektiv övervakning av 
livsmedel som är försedda med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden kan 
medlemsstaterna kräva att tillverkaren eller 
den som släpper ut dessa livsmedel på 
marknaden inom deras territorium skall 
informera den behöriga myndigheten om 
detta genom att skicka in ett exemplar av 
den märkning som används för produkten. 
Livsmedelsmyndigheten kommer att 
övervaka reklamkampanjer för 
livsmedelsprodukter som är försedda med 
närings- eller hälsopåståenden för att 
garantera att, i linje med direktiv 
2001/13/EG, konsumenten inte vilseleds av 
den information som tillhandahålls.

Or. en

Motivering

De reklamkampanjer, varumärken och/eller produktgarantier som görs av idrottare spelar en 
viktig roll i hur närings- och hälsopåståenden uppfattas av konsumenten. I Förenta staterna 
övervakas giltigheten hos reklamkampanjer för livsmedel av Federal Trade Commission. 
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Samma situation borde råda inom EU där livsmedelsmyndigheten bör ges tillstånd att 
övervaka och yttra sig om särskilda fall i vilka reklamen snarare vilseleder än informerar 
konsumenten. 

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 304
Artikel 25

Senast den ..... [sista dagen i den femte
månaden efter antagandet + 6 år] skall 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
om marknadens utvecklingen när det gäller 
livsmedel om vilka det gjorts 
näringspåståenden eller hälsopåståenden, 
och vid behov ett förslag till ändringar.

Senast den ..... [sista dagen i  månaden efter 
antagandet + 3 år] skall kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet överlämna en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning, särskilt om marknadens 
utvecklingen när det gäller livsmedel om 
vilka det gjorts näringspåståenden eller 
hälsopåståenden, och vid behov ett förslag 
till ändringar.

Or. en

Motivering

Ett tidigare datum för översynen skulle göra det möjligt att utreda eventuella konflikter 
mellan förordningen och gällande varumärkeslagstiftning.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 305
Artikel 25

Senast den ..... [sista dagen i den femte 
månaden efter antagandet + 6 år] skall 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
om marknadens utvecklingen när det gäller 
livsmedel om vilka det gjorts 
näringspåståenden eller hälsopåståenden, 
och vid behov ett förslag till ändringar.

Senast den ..... [sista dagen i den femte 
månaden efter antagandet + 4 år], sedan var 
tredje år, skall kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet överlämna en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning, särskilt om marknadens 
utvecklingen när det gäller livsmedel om 
vilka det gjorts näringspåståenden eller 
hälsopåståenden, och vid behov ett förslag 
till ändringar.

Or. fr
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Motivering

Kommissionen föreslagna tidsfrist är för lång i denna nya gemenskapslagstiftning. Det är 
mycket viktigt att den reduceras så att, när det behövs, ändringar kan föreslås. Dessutom 
måste genomförandet kontrolleras regelbundet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 306
Artikel 25, stycke 1a (nytt)

Denna bedömning bör även inbegripa 
eventuell inverkan på folkhälsan.

Or. en

Motivering

I syfte att göra det möjligt för kommissionen att överlämna en välunderbyggd rapport till 
Europaparlamentet och rådet, samt att föreslå eventuella ändringar, är det ytterst viktigt att 
även inbegripa en bedömning av påståendens eventuella inverkan på befolkningens hälsa.

Ändringsförslag från Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson och Martin Callanan

Ändringsförslag 307
Artikel 25a (ny)

Artikel 25a
Övergångsbestämmelser

Påståenden om livsmedel som är avsedda 
att intas i samband med mycket krävande 
muskelarbete och som använts i 
överensstämmelse med nationella 
bestämmelser före det ikraftträdandedatum 
som anges i artikel 26 får fortsätta 
användas fram till antagandet av 
kommissionens direktiv om livsmedel som 
är avsedda att intas i samband med mycket 
krävande muskelarbete, särskilt för 
idrottare, utgående från direktiv 
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89/398/EEG om specialdestinerade 
livsmedel.

Or. en

Motivering

Kommissionen arbetar som bäst med ett kommissionsdirektiv om livsmedel som är avsedda 
att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, utgående från ramdirektivet om 
specialdestinerade livsmedel (direktiv 89/398/EEG). Detta kommande direktiv kommer att 
klarlägga vilka krav som skall gälla för påståenden om livsmedel för idrottare. Dessa 
påståenden står i ett påtagligt nära samband med produkter som används av idrottare och på 
det sättet skapar särdirektivet förutsättningar för att lämpliga kriterier för dessa påståenden 
skall kunna definieras. Därför är det på sin plats med övergångsbestämmelser i denna 
förordning till dess att direktivet i fråga antagits.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 308
Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

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

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

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

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
som märks före det datum då denna 
förordning börjar tillämpas och som inte är 
förenliga med denna förordning får saluföras 
till och med den [sista dagen i den adertonde
månaden efter dagen för påbörjad 
tillämpning] eller intill utgången av sin 
hållbarhetstid, beroende på vilket datum 
som infaller tidigast.
Hälsopåståenden av det slag som avses i 
artikel 12.1 får användas från och med det 
ikraftträdandedatum som anges i artikel 26 
till och med antagandet av den förteckning 
som avses i artikel 12.2a, under 
förutsättning att detta sker på företagarnas 
ansvar och att påståendena står i 
överensstämmelse med denna förordning 
och de nationella bestämmelser som gäller 
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för dem, samt utan att detta påverkar 
antagandet av skyddsåtgärder av det slag 
som avses i artikel 22.
Hälsopåståenden av annat slag än det som 
avses i artikel 12.1 och som används om 
livsmedel, livsmedelskategorier eller 
beståndsdelar i livsmedel, i 
överensstämmelse med gällande 
bestämmelser vid tiden för denna 
förordnings ikraftträdande, får fortsätta 
användas i de länder där de redan är 
lagligen tillåtna, under förutsättning att en 
ansökan i enlighet med artikel 14 inlämnas 
inom tolv månader från och med det datum 
då förordningen börjat tillämpas och till 
och med sex månader efter att ett slutgiltigt 
beslut fattats i enlighet med artikel 16.

Or. en

Motivering

I förordningen behövs det föreskrifter om lämpliga övergångsperioder, dels för 
hälsopåståenden som omfattas av artikel 12, alltså påståenden som bygger på allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta, oavsett om de slutligen upptas på gemenskapens förteckning 
över tillåtna påståenden eller inte, och dels för produkter med hälsopåståenden som för 
närvarande finns ute på marknaden, men som enligt förslaget i dess nuvarande utformning 
kommer att behöva godkännas.

Samtidigt måste man förlänga den tid under vilken livsmedel som släppts ut på marknaden 
eller åsatts märkning före datumet för ikraftträdande och som inte står i överensstämmelse 
med förordningen får finnas kvar i handeln. Det kan rentav tänkas att den period som anges i 
förslaget inte är tillräckligt lång, eftersom det sammanlagt kan behövas mer än elva månader 
(såsom det står i förslaget) för att livsmedelsmyndigheten skall hinna offentliggöra sina 
riktlinjer, samt för godkännandeförfarandet (minst sex månader) och ändringar i märkning 
och presentation.

Förordningen bör i vilket fall som helst tillåta företagen att, allt intill dess att 
livsmedelsmyndigheten och Ständiga kommittén fattat ett slutgiltigt beslut, fortsätta saluföra 
de produkter som de för närvarande har ute på marknaden, under förutsättning att en 
ansökan inlämnats i enlighet med godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 309
Artikel 26, stycke 2
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Den skall tillämpas från och med den [första 
dagen i den sjätte månaden efter dagen för 
offentliggörandet].

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

Or. en

Motivering

En övergångsperiod på tjugotre månader kommer att garantera att verksamheten störs så lite 
som möjligt och att kostnaderna hålls ner till ett minimum för de livsmedelsföretag som blir 
tvungna att ändra märkningen på sina produkter för att uppfylla kraven i den nya 
förordningen. Om övergångsperioden är för kort består dessutom risken att ett antal 
produkter med lång hållbarhet, i synnerhet kosttillskott, måste dras tillbaka från 
detaljhandeln och packas om, med allt vad detta innebär i fråga om merkostnader. Man bör 
också erinra sig att vissa former av dyra tryckta förpackningar, av typ tetrapack, ofta 
tillverkas i stora partier, så att minimimängden förpackningar som trycks på en gång 
motsvarar 2–4 års förpackningsbehov.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 310
Artikel 26, stycke 2a (nytt)

Hälsopåståenden av annat slag än det som 
avses i artikel 12.1 och som används i 
överensstämmelse med gällande nationella 
bestämmelser får fortsätta användas, under 
förutsättning att en ansökan i enlighet med 
artikel 14 inlämnas inom tolv månader från 
och med det datum då förordningen börjat 
tillämpas och till och med sex månader 
efter att ett slutgiltigt beslut fattats i 
enlighet med artikel 16.
Hälsopåståenden av det slag som avses i 
artikel 12.1 och för vilka ansökningarna 
avslås i enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 23 får fortsätta användas 
fram till den sista dagen i den sjätte 
månaden efter att beslutet om avslag 
fattats.

Or. en

Motivering

Dessa övergångsperioder kommer att garantera att verksamheten störs så lite som möjligt 
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och att kostnaderna hålls ner till ett minimum för de livsmedelsföretag som blir tvungna att 
ändra märkningen på sina produkter för att uppfylla kraven i den nya förordningen.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 311
Artikel 26, stycke 3

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

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

Or. en

Motivering

Företagen bör ges rimlig tid för att anpassa sig till förordningens bestämmelser.

Ändringsförslag från Jules Maaten och Holger Krahmer

Ändringsförslag 312
Bilaga

Denna bilaga utgår

Or. en

Motivering

Det är industrin själv som bör ha ansvaret för hur näringspåståendena formuleras. Villkoren 
för användning av näringspåståenden bör tas upp i det kommande förslaget om märkning av 
näringsvärdet.

Ändringsförslag från Jules Maaten och Chris Davies

Ändringsförslag 313
Bilaga, nytt avsnitt a före avsnitt ”låg energihalt”

HÖG ENERGIHALT



AM\555844SV.doc 165/191 PE 353.660v01-00

SV

Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
energihalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller mer än 60 kcal/100 
ml eller mer än 250 kcal/100 g.

Or. en

Motivering

I artikel 2.4 ges det en definition av begreppet ”näringspåstående” och i led a talas det om 
det energivärde (kalorivärde) ett livsmedel ”ger i minskad eller ökad grad”. Men för 
närvarande fastställs det i bilagan endast vilka villkor som skall gälla för påståenden som 
talar om låg energihalt. I konsekvensens namn bör det tas med  påståenden som talar om 
förhöjd energihalt.

Ändringsförslag från Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González och Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ändringsförslag 314
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”fri från mättat fett”

HÔG HALT AV OMEGA 3-FETTSYROR
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
halt av omega 3-fettsyror, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten uppfyller åtminstone 
ett av följande villkor:
- minst 0,6 g alfalinolensyra per 100g/100 
ml av produkten,
- minst 60 mg av omega 3-fettsyror med 
mycket långa kedjor per 100g/100 ml av 
produkten,
så länge som det genomsnittliga dagliga 
intaget av produkten motsvarar minst 30 
procent av kostrekommendationen.

Or. en

Motivering

För att upplysa konsumenterna om den senaste tidens utveckling och rekommendationer i 
fråga om omega 3-fettsyror bör detta avsnitt om omega 3-fettsyror införas. WHO
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rekommenderar ökat intag av omega 3-fettsyror.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 315
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”fri från mättat fett”

HÔG HALT AV OMEGA 3-FETTSYROR
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
halt av omega 3-fettsyror, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten uppfyller åtminstone 
ett av följande villkor:
- minst 0,6 g alfalinolensyra per 100g/100 
ml av produkten,
- minst 60 mg av omega 3-fettsyror med 
mycket långa kedjor per 100g/100 ml av 
produkten,
så länge som det genomsnittliga dagliga 
intaget av produkten motsvarar minst 30 
procent av kostrekommendationen, 
antingen från WHO eller från regionalt 
eller nationellt håll.

Or. en

Motivering

I många nationella kostråd rekommenderas konsumenterna att äta mera omega 3-fettsyror, 
vilka huvudsakligen finns i fisk.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 316
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”fri från mättat fett”

HÖG HALT AV OMEGA 6-FETTSYROR
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
halt av omega 6-fettsyror, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten uppfyller åtminstone 
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ett av följande villkor:
- minst 3,4 g linolensyra per 100g/100 ml 
av produkten,
- det genomsnittliga dagliga intaget av 
produkten motsvarar minst 30 procent av 
kostrekommendationen, antingen från 
WHO eller från regionalt eller nationellt 
håll.

Or. en

Motivering

Forskningen visar att det kan bidra till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om mättade 
fettsyror ersätts med fleromättade fettsyror.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 317
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”fri från mättat fett”

KÄLLA TILL  OMEGA 6-FETTSYROR
Ett påstående om att ett livsmedel är en 
källa till omega 6-fettsyror, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten uppfyller åtminstone 
ett av följande villkor:
- minst 1,7 g linolensyra per 100g/100 ml 
av produkten,
- det genomsnittliga dagliga intaget av 
produkten motsvarar minst 15 procent av 
kostrekommendationen, antingen från 
WHO eller från regionalt eller nationellt 
håll.

Or. en
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Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González och Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 318
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”fri från mättat fett”

LÅG KOLESTEROLHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har  ”låg 
kolesterolhalt”, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller högst 0,02 g 
kolesterol per 100 g (torrsubstanser) eller 
0,01 g kolesterol per 100 ml (vätskor) och 
mindre än 1,5 g mättat fett per 
100 g (torrsubstanser) eller 0,75 g mättat 
fett per 100 ml (vätskor), och högst 10 % av 
energiinnehållet består av mättat fett.
När det gäller livsmedel med naturligt låga 
energihalter får begreppet ”naturligt” 
läggas till som ett prefix till påståendet.

Or. en

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 320
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”fri från mättat fett”

KOLESTEROLFRI
Ett påstående om att ett livsmedel är  
”kolesterolfritt”, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller högst 0,005 g 
kolesterol per 100 g (torrsubstanser) eller 
0,005 g kolesterol per 100 ml (vätskor) och 
- mindre än 1,5 g mättat fett per 100 g 
(torrsubstanser) eller 0,75 g mättat fett per 
100 ml (vätskor), och högst 10 % av 
energiinnehållet består av mättat fett ,
- eller 70 % av de sammanlagda fettsyrorna 
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kommer från omättade fetter.
När det gäller livsmedel med naturligt låga 
energihalter får begreppet ”naturligt” 
läggas till som ett prefix till påståendet.

Or. en

Motivering

Detta påstående är godkänt av Codex Alimentarius.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 321
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”fri från mättat fett”

KOLESTEROLFRI
Ett påstående om att ett livsmedel inte 
innehåller kolesterol, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras på följande 
villkor:
a) Produkten innehåller 0,005 g kolesterol 
per 100 g (produkter i fast form) eller högst
0,005 g kolesterol per 100 ml (i flytande 
form).
b) Produkten innehåller mindre än 1,5 g 
mättat fett per 100 g (produkter i fast form) 
eller 0,75 g mättat fett per 100 ml (i 
flytande form).
c) Högst 10 % av energin kommer från 
mättat fett eller 70 % av fettsyrorna totalt är 
omättade.
Om det gäller livsmedel som av naturen är 
kolesterolfria får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet.

Or. sv

Motivering

Detta har godkänts i Codex. Det genomsnittliga intaget av kolesterol ligger på cirka 200–300 
mg per dag. Vegetabiliska oljor/fetter har lägre kolesterolhalt än 5 mg kolesterol per 100 g, 
medan animaliska fetter har en kolesterolhalt på cirka 300 mg per 100 g. Om 20 g animaliskt 



PE 353.660v01-00 170/191 AM\555844SV.doc

SV

fett ersätts med 20 g vegetabiliskt fett sjunker kolesterolintaget med 50–60 mg per dag, vilket 
motsvarar en minskning på 20–25 procent. Det innebär en avsevärd minskning av 
kolesterolen i plasman totalt och av den negativa LDL-kolesterolen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 322
Bilaga, avsnitt ”sockerfri”, stycke 1

Ett påstående om att ett livsmedel är 
sockerfritt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller mindre än 0,5 g socker per 100 g 
eller 100 ml.

Ett påstående om att ett livsmedel är 
sockerfritt, och varje påstående som har 
samma innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten innehåller mindre än 
0,7 g socker per 100 g eller 100 ml.

Or. de

Motivering

För att bemöta konsumenternas önskemål används ofta naturliga frukt- och växtextrakt i 
stället för konstgjorda färgämnen i sockerfria livsmedel. Dessa extrakt innehåller små 
mängder naturligt socker vilket gör det nödvändigt att fastställa gränsen till 0,7 procent 
socker per 100 gram livsmedelsprodukt. En gräns på  0,5 procent skulle tvinga 
livsmedelsproducenterna att använda konstgjorda färgämnen i många sockerfria livsmedel 
istället för livsmedel som används för att ge färg (t.ex. körsbärssaft).

All forskning visar att en sockerrest på 0,7 procent per 100 gram livsmedel inte har någon 
betydelse ur näringssynpunkt.

Ändringsförslag från Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 323
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LÅG LAKTOSHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
laktoshalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller högst 1 g laktos per 
100 g eller 100 ml färdiglagade livsmedel.

Or. en
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Motivering

Begreppen i anslutning till laktos bör definieras i denna förordning så att konsumentens 
ställning förbättras.

Ändringsförslag från Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 324
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LAKTOSFRITT
Ett påstående om att ett livsmedel 
laktosfritt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller laktos i sådana 
mängder att det inte går att upptäcka (alltså 
mindre än 10 mg laktos per 100 g eller 100 
ml färdiglagade livsmedel).

Or. en

Motivering

En definition av begreppet ”laktosfri” bör ingå i detta förslag till direktiv för att vi skall få en 
norm för laktosfria produkter vilken gäller över hela Europa. En sådan definition har hittills 
inte funnits adekvat utformad och behövs också för baslivmedlen.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 325
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LAKTOSFRITT
Ett påstående om att ett livsmedel är 
laktosfritt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller högst 10 mg laktos 
per 100 g eller 100 ml färdiglagade 
livsmedel

Or. en
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Motivering

Laktosintolerans är ett vitt utbrett problem som leder till att en betydande del av befolkningen 
inte kan använda traditionella mjölkprodukter (något som t. ex. i Finland berör 17 procent av 
befolkningen). Mjölkprodukterna är i många länder en stapelföda inom den traditionella 
kosten, eftersom de är rika på protein, kalcium och många vitaminer. 

Livsmedelssektorn tillhandahåller ett brett utbud av produkter som har låg laktoshalt eller 
som är laktosfria, och konsumenter med laktosintolerans bör således få information om vad 
de tillgängliga produkterna innehåller. Olika medlemsstater har inte något enhetligt 
gränsvärde för påståenden om laktoshalt. ”Laktosfria” mjölkprodukter (både produkter som 
är laktosfria av naturen och produkter från vilka laktosen har eliminerats) bör ha en 
laktoshalt på under 10 mg per 100 g eller 100 ml i ett livsmedel som är färdigt att 
konsumeras.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Jillian Evans

Ändringsförslag 326
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LAKTOSFRI 
Ett påstående om att ett livsmedel är 
laktosfritt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller laktos i en mängd 
som inte framkommer via analys (d.v.s. 
mindre än 10 mg per 100 g eller 100 ml i ett 
livsmedel som är färdigt att konsumeras). 
Om det gäller livsmedel som av naturen är 
laktosfria får begreppet ”naturligt” läggas 
till före påståendet.

Or. sv

Motivering

En betydande del av befolkningen är laktosintolerant och kan inte använda traditionella 
mjölkprodukter, som är en grundval inom den traditionella kosten och viktiga för hela 
befolkningen med sin höga kalciumhalt och som källa till D-, B2- och B12-vitamin samt jod. 
Det finns ett brett utbud av produkter som har en låg laktoshalt eller som är laktosfria. 
Konsumenter med laktosintolerans bör få information om vad dessa produkter innehåller. Det 
finns idag inget enhetligt gränsvärde i medlemsstaterna för påståenden om laktoshalt.
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 327
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

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

Or. es

Motivering

Komplexa kolhydrater består av långa trådar av enkelt socker. De finns i naturlig form i säd, 
frukt, baljväxter (ärter och bönor) och andra grönsaker. Komplexa kolhydrater omfattar alla 
typer av ätbara kolhydrater med undantag av mono- och disackarider.

Ett livsmedels energiinnehåll kommer huvudsakligen från följande näringsämnen: proteiner, 
kolhydrater och fetter.

Enligt kostrekommendationerna i olika europeiska länder bör följande förhållande gälla för 
intaget av ovanstående tre näringsämnen:

mindre än 30–35 % av energin bör komma från fetter,

10–15 % av energin bör komma från proteiner,

mer än 50 % av energin bör komma från kolhydrater (helst i form av komplexa kolhydrater).

Det är därför viktigt att informera konsumenterna om vilka livsmedel som är källor till 
kolhydrater eller som innehåller en hög halt av kolhydrater, så att de kan välja den mest 
hälsosamma kosten.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 328
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

HÖG HALT AV KOMPLEXA 
KOLHYDRATER
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Ett påstående om att ett livsmedel har en 
hög halt av komplexa kolhydrater, och 
varje påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten innehåller minst 50 g 
komplexa kolhydrater per 100 g.

Or. es

Ändringsförslag från Caroline Jackson

Ändringsförslag 329
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

RIK PÅ ENERGI FRÅN KOLHYDRATER
Ett påstående om att ett livsmedel är rikt på 
energi från kolhydrater och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om kolhydraterna svarar för minst 60 
procent av det totala innehållet av energi 
och där produkten innehåller mer än 60 
kcal/100 ml eller 250 kcal/100 g.

Or. en

Motivering

I artikel 2.4 ges det en definition av begreppet ”näringspåstående” och i led a talas det om 
det energivärde (kalorivärde) ett livsmedel ”ger i minskad eller ökad grad”. Men för 
närvarande fastställs det i bilagan endast vilka villkor som skall gälla för påståenden som 
talar om minskad energihalt. I konsekvensens namn bör det tas med  påståenden som talar om 
förhöjd energihalt.

Ändringsförslag från Caroline Jackson

Ändringsförslag 330
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LÅG HALT AV NETTOKOLHYDRATER
Detta begrepp är ett nettotal där man från 
det totala antalet kolhydrater räknar bort 
sådana kolhydrater som har en mycket låg 
inverkan på blodsockret. Nettokolhydrater 
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= totala antalet kolhydrater, frånräknat 
glycerin och organiska syror. 
Sockeralkoholer skulle inte frånräknas 
eftersom dessa kan påverka blodsockret 
beroende på hur livsmedlen förädlats och 
sammanställts.

Or. en

Motivering

Det är vetenskapligt bevisat att dieter med en låg halt av nettokolhydrater i många avseenden 
är bra för hälsan. Påståenden om en låg halt av kolhydrater skulle vara ett svar på den 
ökande efterfrågan bland konsumenter på information om livsmedel med en låg halt av 
kolhydrater.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 331
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LÅG HALT AV NETTOKOLHYDRATER
Ett påstående om att ett livsmedel har en 
låg halt av kolhydrater, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller högst 5 g 
nettokolhydrater per portion, med 
beaktande av att begreppet nettokolhydrater 
är ett nettotal där man från det totala 
antalet kolhydrater räknar bort sådana 
kolhydrater som har en mycket låg 
inverkan på blodsockret. Nettokolhydrater 
= totala antalet kolhydrater, frånräknat 
glycerin och organiska syror. 
Sockeralkoholer skulle inte frånräknas 
eftersom dessa kan påverka blodsockret 
beroende på hur livsmedlen förädlats och 
sammanställts.

Or. en
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 332
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LÅG HALT AV KOLHYDRATER
Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
halt av kolhydrater, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten inte innehåller mer än 10 g netto 
kolhydrater per 100 g livsmedel, varvid 
nettokolhydrater skall definieras som det 
totala antalet kolhydrater minus kostfibrer 
och sockeralkohol.

Or. en

Motivering

Det är vetenskapligt bevisat att dieter med en låg halt av kolhydrater i många avseenden är 
bra för hälsan. Påståenden om en låg halt av kolhydrater skulle vara ett svar på den ökande 
efterfrågan bland konsumenter på information om livsmedel med en låg halt av kolhydrater.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 333
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LÅG HALT AV KOLHYDRATER
Ett påstående om att ett livsmedel har en 
låg halt av kolhydrater, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller mer än 2,0 g per 100 
ml för vätskor (öl).

Or. en

Motivering

Inom ramen för den aktuella diskussionen bör en konsument också ha rätt att få upplysningar 
om innehållet av kolhydrater i alkoholdrycker.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 334
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

KOLHYDRATFATTIG
Ett påstående om att ett livsmedel är 
kolhydratfattigt och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten får endast förekomma om 
produkten - när det handlar om drycker -
innehåller högst 2,0 g per 100 ml.

Or. de

Motivering

I samband med dagens bantningsdebatt bör konsumenterna även informeras om hur mycket 
kolhydrater olika livsmedel innehåller.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 335
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

MINSKAT KOLHYDRATINNEHÅLL
Ett påstående om att ett livsmedel har ett 
minskat kolhydratinnehåll och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten får endast 
förekomma om kolhydratinnehållet har 
minskats med minst 30 procent.

Or. de

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 336
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

REDUCERAD HALT AV 
KOLHYDRATER
Ett påstående om att ett livsmedel har en 
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låg halt av kolhydrater, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
kolhydratvärdet minskats med åtminstone 
30.

Or. en

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 337
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

KOMJÖLKSPROTEIN
Ett påstående om att ett livsmedel inte 
innehåller komjölksprotein, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten inte innehåller 
ingredienser som komjölksprotein eller 
andra beståndsdelar i komjölk.

Or. sv

Motivering

Omkring fem procent av alla barn i Europa är allergiska mot komjölksprotein. Föräldrar till 
dessa barn måste veta om en produkt innehåller sådana proteiner. Därför bör man fastställa 
bestämmelser om klar och tydlig märkning av produkter som inte innehåller komjölksprotein.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 338
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

HÖGT GLYKEMISKT INDEX
Glykemiskt index är ett mått på hur snabbt 
och i vilken omfattning ett livsmedel som 
innehåller kolhydrater höjer glykoshalten i 
blodet. Glykemiskt index definieras av 
FAO/WHO som ytan under 
blodsockerkurvan för en 50 g 
kolhydratportion av ett testlivsmedel, 
uttryckt såsom procentuell andel av kurvan 
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efter samma mängd kolhydrater från ett 
standardlivsmedel, som förtärts av samma 
person. Standardlivsmedlet är vanligen 
glukos, som har ett värde på 100 för 
glykemiskt index och testlivsmedlen 
beräknas mot denna standard.
Värdet för glykemiskt index varierar 
mellan 0 och 100. Ett påstående om högt 
glykemiskt index får göras endast om 
produktens glykemiska index är högre än 
70.

Or. en

Motivering

Det är inte bara livsmedel med lågt och minskat glykemiskt index som kan vara till nytta, utan 
det kan också vissa livsmedel med högt glykemiskt index vara, eftersom de snabbt avger 
kolhydrater och har betydelse i kosten för idrottare.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 339
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LÅGT GLYKEMISKT INDEX
Ett påstående om att ett livsmedel har lågt 
glykemiskt index, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produktens glykemiska index är lägre än 
40.

Or. en

Motivering

Det glykemiska indexet återspeglar den mängd socker som frigörs i blodet efter konsumtion 
av ett livsmedel. Det kan vara bra för hälsan om man undviker överdriven förtäring av 
livsmedel med högt glykemiskt index. Påståenden om ett glykemiskt index gör det möjligt för 
konsumenten att fatta väl övervägda beslut.
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 340
Bilaga, nytt avsnitt c efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

LÅGT GLYKEMISKT INDEX
Glykemiskt index är ett mått på hur snabbt 
och i vilken omfattning ett livsmedel som 
innehåller kolhydrater höjer glykoshalten i
blodet. Glykemiskt index definieras av 
FAO/WHO som ytan under 
blodsockerkurvan för en 50 g 
kolhydratportion av ett testlivsmedel, 
uttryckt såsom procentuell andel av kurvan 
efter samma mängd kolhydrater från ett 
standardlivsmedel, som förtärts av samma 
person. Standardlivsmedlet är vanligen 
glukos, som har ett värde på 100 för 
glykemiskt index och testlivsmedlen 
beräknas mot denna standard. Värdet för 
glykemiskt index varierar mellan 0 och 
100. Ett påstående om lågt glykemiskt 
index får göras endast om produktens 
glykemiska index är lägre än 55.

Or. en

Motivering

Det finns belägg för att en kost med lågt glykemiskt index kan skapa ökad mättnadskänsla och 
det pågår forskning om vilken roll som glykemiskt index spelar för viktminskning, metaboliskt 
syndrom och sjukdomar i hjärtats kranskärl. Det finns också belägg för att en kost med lågt 
glykemiskt index är till nytta i samband med diabetes.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 341
Bilaga, nytt avsnitt d efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

MINSKAT GLYKEMISKT INDEX
Glykemiskt index är ett mått på hur snabbt 
och i vilken omfattning ett livsmedel som 
innehåller kolhydrater höjer glykoshalten i 
blodet. Glykemiskt index definieras av 
FAO/WHO som ytan under 
blodsockerkurvan för en 50 g 
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kolhydratportion av ett testlivsmedel, 
uttryckt såsom procentuell andel av kurvan 
efter samma mängd kolhydrater från ett 
standardlivsmedel, som förtärts av samma 
person. Standardlivsmedlet är vanligen 
glukos, som har ett värde på 100 för 
glykemiskt index och testlivsmedlen 
beräknas mot denna standard. 
Värdet för  glykemiskt index varierar 
mellan 0 och 100.
Ett påstående om minskat glykemiskt index 
får göras endast när en produkt har ett 30 
procent lägre glykemiskt index än 
motsvarande standardprodukt.

Or. en

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 342
Bilaga, avsnitt ”låg natrium/salthalt”

LÅG NATRIUM/SALTHALT LÅG NATRIUMHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
natriumhalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller mindre än 0,12 g natrium, eller 
motsvarande värde för salt, per 100 g eller 
100 ml.

Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
natriumhalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller mindre än 0,12 g natrium per 
100 g eller 100 ml.

Om det gäller livsmedel som av naturen har 
låg natriumhalt får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet.

Om det gäller livsmedel som av naturen har 
låg natriumhalt får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet.

Or. fi

Motivering

Man bör fastställa gränsvärden på basen av natriumhalten och överlåta åt de nationella 
myndigheterna att reglera påståenden om salt.
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Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 343
Bilaga, avsnitt ”mycket låg natrium/salthalt”

MYCKET LÅG NATRIUM/SALTHALT MYCKET LÅG NATRIUMHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har 
mycket låg natriumhalt, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller mindre än 0,04 g natrium, eller 
motsvarande värde för salt, per 100 g eller 
100 ml.

Ett påstående om att ett livsmedel har 
mycket låg natriumhalt, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller mindre än 0,04 g natrium per 
100 g eller 100 ml.

Om det gäller livsmedel som av naturen har 
mycket låg natriumhalt får begreppet 
”naturligt” läggas till före påståendet.

Om det gäller livsmedel som av naturen har 
mycket låg natriumhalt får begreppet 
”naturligt” läggas till före påståendet.

Or. fi

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 344
Bilaga, avsnitt ”natriumfri eller saltfri”, rubrik

NATRIUMFRI eller SALTFRI NATRIUMFRI

Or. fi

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 345
Bilaga, avsnitt ”naturlig källa till vitaminer och/eller mineralämnen”

NATURLIG KÄLLA TILL VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

NATURLIG KÄLLA TILL VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

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

Ett påstående om att ett livsmedel är en 
naturlig källa till vitaminer och/eller 
mineralämnen, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller minst 15 % av näringsvärdet 
(RNV) per 100 g (livsmedel i fast form) och 
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bilagan till direktiv 90/496/EEG per 100 g 
eller 100 ml.

7,5 % av RNV per 100 ml (livsmedel i 
flytande form), eller 5 % av RNV per 100 
kcal (12 % av RNV per MJ) eller 15 % av 
RNV per portion.

Om det gäller livsmedel som är naturliga 
källor till vitaminer och/eller 
mineralämnen får begreppet ”naturliga” 
läggas till före påståendet.

Or. en

Motivering

Villkoren för användning av påståendet ”källa till” vitaminer eller mineralämnen bör 
anpassas till de villkor som har fastställts i Codex Alimentarius, dvs. att man använder olika 
gränser för att göra skillnad mellan livsmedel i fast form och livsmedel i flytande form.
Dessutom riskerar de gränser som kommissionen har föreslagit att leda till en klar nackdel 
för mjölkprodukterna som vi trots allt vet ger ett kraftigt tillskott av kalcium.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jillian Evans och Kartika Tamara Liotard

Ändringsförslag 346
Bilaga, avsnitt ”lätt”

Ett påstående om att en produkt är ”lätt”, 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, ska 
uppfylla samma villkor som de som gäller 
för begreppet ”reducerad”. Påståendet ska 
åtföljas av uppgifter om de egenskaper som 
gör produkten ”lätt”. 

Ett påstående om att en produkt är ”lätt”, 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, ska 
uppfylla samma villkor som de som gäller 
för begreppet ”låg halt” i fråga om fett, 
socker och natrium/salt. Påståendet ska 
åtföljas av uppgifter om de egenskaper som 
gör produkten ”lätt”. 

Or. en

Motivering

Konsumenter uppfattar ”lätt” som att halten av vissa näringsämnen är låg. Det är därför 
nödvändigt att införa begreppet låg halt i beskrivningen av lätt.
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Ändringsförslag från Caroline Jackson

Ändringsförslag 347
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”lätt”

ISOTONISK
Ett påstående om att en vätska är isotonisk 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, får 
endast göras om vätskan har en osmolalitet 
på åtminstone 270 mOsmol/kg vatten och 
högst 330 mOsmol/kg vatten.

Or. en

Motivering

Ett adekvat vätskeintag är livsviktigt för hälsa och välmående. Vätskor som är ”isotoniska” 
eller ”hypotoniska”, alltså som har samma eller lägre osmolalitet än blodplasma är 
bevisligen till nytta eftersom de snabbt kan föra ut vätska till kroppen och sådana påståenden 
görs ofta om drycker som används för att ersätta vätskeförluster och samt om idrottsdrycker.

Ändringsförslag från Caroline Jackson

Ändringsförslag 348
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”lätt”

ISOTONISK
Ett påstående om att en vätska är isotonisk 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, får 
endast göras om vätskan har en osmolalitet 
på åtminstone 270 mOsmol/kg vatten.

Or. en

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 349
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”lätt”

KÄLLA TILL STÄRKELSE
Ett påstående om att ett livsmedel är en 
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källa till stärkelse och varje annat 
påstående som sannolikt tolkas på ett 
sådant sätt av konsumenten får endast 
göras om produkten innehåller minst 15 g 
stärkelse per 100 g

Or. fr

Motivering

Hälsoskäl betyder att vissa konsumenter letar efter produkter som innehåller stärkelse. 
Därför måste förekomsten av stärkelse anges på produkten. Innehållet av stärkelse måste 
följa livsmedelsbestämmelserna.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 350
Bilaga, nytt avsnitt b efter avsnitt ”lätt”

RIK PÅ STÄRKELSE
Ett påstående om att ett livsmedel är en 
källa till stärkelse och varje annat 
påstående som sannolikt tolkas på ett 
sådant sätt av konsumenten får endast 
göras om produkten innehåller minst 30 g 
stärkelse per 100 g

Or. fr
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