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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 233 (ændr.)
Artikel 14, overskrift og stk. 1

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

1. Anmeldelsen, jf. artikel 10, stk. 1, 
indgives til autoriteten ved normal postgang, 
men fortrinsvis ved hjælp af moderne 
kommunikationsteknik (herunder e-mails) af 
producenten eller, hvis varen er fremstillet i 
et tredjeland, af importøren, når varen 
markedsføres første gang.

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

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

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

Kommissionen om anmeldelsen og stille 
anmeldelsen og supplerende oplysninger, 
som producenten eller importøren har 
afgivet, til rådighed for dem

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

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

Or. de

Begrundelse

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

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

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

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 351 (tilføjet)
Artikel 4, stk. 3, litra a

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

Or. de

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 352 (tilføjet)
Bilag, ny sektion e efter sektion "UDEN TILSAT SUKKER"
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LAVT INDHOLD AF NETTO-
KULHYDRATER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et lavt indhold af netto-kulhydrater, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder højst 
10g netto-kulhydrater pr. portion af 
produktet, idet der tages højde for, at netto-
kulhydrater er et nettoantal, der 
fremkommer ved at trække de kulhydrater, 
der har en meget ringe indvirkning på 
blodsukkeret, fra det samlede antal 
kulhydrater; nettokulhydrater = samlede 
antal kulhydrater - glycerin- organiske 
syrer. Sukkeralkohol fratrækkes ikke, da 
dette kan få indvirkning på blodsukkeret, 
afhængigt af forarbejdningen og 
sammensætningen af fødevarerne.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger bevis for, at kost med et lavt indhold af kulhydrater kan medvirke til vægttab. 
Anprisninger vedrørende et lavt indhold af kulhydrater vil imødekomme forbrugernes 
stigende efterspørgsel på oplysninger om et lavt indhold af kulhydrater i fødevarer.
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