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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 lanseras på 
marknaden för första gången, eller, när en 
produkt tillverkas i ett tredjeland, av 
importören. Anmälan skall skickas per 
vanlig post eller helst med hjälp av modern 
kommunikationsteknik (inklusive e-post).

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.
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(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

Det tillståndsförfarande som kommissionen föreslår ersätts av ett enklare 
anmälningsförfarande. Eftersom kravet att tillhandahålla relevanta underlag bibehålls, 
säkerställs att de ansvariga myndigheterna får all den information som 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 ge små 
och medelstora företag lättare tillgång till administrativa förfaranden.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 351
Artikel 4, punkt 3, led a

(a) hälsopåståenden eller (a) hälsopåståenden, förutom sådana som 
syftar till att sprida vetenskapliga rön, eller

Or. de

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 352
Bilaga, nytt avsnitt a efter avsnitt ”utan tillsats av socker”

REDUCERAD HALT AV 
NETTOKOLHYDRATER
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Ett påstående om att en produkt har en 
reducerad halt av nettokolhydrater, och 
varje påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten innehåller högst 10 g 
nettokolhydrater per portion av produkten, 
med beaktande av att nettokolhydrater är 
ett nettotal där man räknar bort sådana 
kolhydrater som har en mycket liten 
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

Motivering

Det har bevisats att dieter med en reducerad halt av kolhydrater kan bidra till viktminskning. 
Påståenden om en reducerad halt av kolhydrater skulle vara ett svar på den ökande 
efterfrågan bland konsumenter på information om livsmedel med en reducerad halt av 
kolhydrater.
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