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Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 60

forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

Begrundelse

Der er tale om en alt for tyngende forordning, som vil være til meget lidt eller slet ingen nytte 
for forbrugeren. Forslaget rækker ud over EU's beføjelser til at gribe ind i medlemsstaternes 
sundhedspolitikker og ville have en skadelig indvirkning på fødevarer, markedsføring og 
reklamering og dermed fratage kunden oplysninger.
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Kommissionens tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 61
Betragtning 2 a (ny)

(2a) For samtidig at sikre det højest mulige 
forbrugerbeskyttelsesniveau bør 
forordningen om sundhedsanprisninger 
ikke omfatte medlemsstater, der forbyder 
sundhedsanprisninger.

Or. da

Begrundelse

I visse medlemsstater er et forbud mod sundhedsanprisninger et led i et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Disse medlemsstater bør ikke omfattes af forordningen, så de 
kan opretholde deres forbud. Hensynet til det indre marked bør ikke have forrang for 
forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 62
Betragtning 5 a (ny)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 63
Betragtning 8

(8) I nogle medlemsstater anvendes der for 
øjeblikket en lang række forskellige 
anprisninger i mærkningen af og reklamerne 
for fødevarer vedrørende stoffer, hvis 
gavnlige virkning ikke er dokumenteret, 
eller som der for øjeblikket ikke er 
tilstrækkelig videnskabelig enighed om. Det 
er nødvendigt at sikre, at det er 
dokumenteret, at de stoffer, der er omfattet 
af en anprisning, har en gavnlig 
ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

(8) I nogle medlemsstater anvendes der for 
øjeblikket en lang række forskellige 
anprisninger i mærkningen af og reklamerne 
for fødevarer vedrørende stoffer, hvis 
gavnlige virkning ikke er dokumenteret, 
eller som der for øjeblikket ikke er 
tilstrækkelig videnskabelig enighed om. Det 
er derfor nødvendigt at sikre, at det er 
videnskabeligt dokumenteret, at de stoffer, 
der er omfattet af en anprisning, har en 
gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk 
virkning, og at det samtidig 
sandsynliggøres, at stofferne ikke har 
nogen potentielle bivirkninger ved konsum.

Or. da

Begrundelse

Det er ikke forsvarligt, at det er den enkelte forbruger, som har ansvaret for at undgå 
negative bivirkninger af sine fødevarer. Der stilles således store krav til den enkelte forbruger 
om, hvilke fødevarer de køber, hvem i familien der må spise hvad og i hvilke mængder. Hvis 
ikke der stilles krav til, at den videnskabelige dokumentation også skal omfatte 
langtidsundersøgelser af bivirkninger og af stoffernes stabilitet, er der en risiko for, at 
forbrugeren udsættes for en sundhedsrisiko samtidig med, at der ikke er tilstrækkelige beviser 
for produkternes helbredsmæssige egenskaber.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 64
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Ernærings- og sundhedsanprisninger 
oplyser forbrugerne om fødevarernes 
særlige egenskaber. Det er meget vigtigt, at 
forbrugerne forstår, hvilken rolle og plads 
fødevarerne indtager i en afbalanceret kost.
Derfor bør Kommissionen med 
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udgangspunkt i videnskabelige oplysninger 
fra EFSA opstille referenceværdier for 
indtagelse af næringsstofferne, som 
anføres på etiketten.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at forbrugerne får de rigtige oplysninger om, hvordan forskellige 
fødevarer, og især dem, der er forsynet med anprisninger, passer ind i en afbalanceret kost. 
Derfor bør fødevarer, som er forsynet med ernærings- og sundhedsanprisninger, klart påføres 
rammerne for afbalanceret kost og sund livsstil på etiketten.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 65
Betragtning 10 b (ny)

(10b) Det er afgørende, at der etableres en 
klar og præcis definition af 
"gennemsnitsforbrugeren" før 
forordningen træder i kraft.

Or. da

Begrundelse

Den nuværende definition af "gennemsnitsforbrugeren" er utilstrækkelig og dermed 
uanvendelig som værktøj i etableringen af en fornuftig ramme for, hvad der er fornuftige 
sundhedsanprisninger. Det ville være rimeligt med kriterier som udgangspunkt for 
vurderingen af, hvornår en forbruger opfattes som "velinformeret" eller "kritisk". Det er 
nødvendigt at redegøre for hvilke kriterier og målemetoder, som definerer den gennemsnitlige 
europæiske forbruger, med henblik på at undgå vildledning af visse forbrugergrupper, 
samtidig med at man sikrer producenternes muligheder for at dokumentere forbrugernes 
opfattelser af sundhedsanprisningerne.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 66
Betragtning 10 c (ny)

(10c) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og med henblik 
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på at muliggøre effektiv gennemførelse af 
forordningens beskyttelsesforanstaltninger 
tages der i forordningen udgangspunkt i 
gennemsnitsforbrugeren, som er rimelig 
oplyst og rimelig opmærksom og kritisk, 
idet der tages højde for sociale, kulturelle 
og sproglige faktorer ifølge EF-Domstolens 
fortolkning, men den indeholder ligeledes 
bestemmelser til forebyggelse af, at 
forbrugere, hvis kendetegn gør dem særligt 
udsat for vildledende anprisninger,
udnyttes.

Or. en

Begrundelse

Generel indledning til artikel 2, stk. 8, definition af "gennemsnitsforbruger".

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 67
Betragtning 10 d (ny)

(10d) Alle forbrugere bør beskyttes mod 
vildledende anprisninger. EF-Domstolen 
har dog i forbindelse med sine 
domfældelser i reklamerelaterede sager 
siden ikrafttrædelsen af direktiv 
84/450/EØF fundet det nødvendigt at 
undersøge indvirkningen på en tænkt, 
typisk forbruger.
I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og for at 
muliggøre effektiv gennemførelse af 
forordningens beskyttelsesforanstaltninger 
tages der i forordningen udgangspunkt i 
gennemsnitsforbrugeren, som er rimelig 
oplyst og rimelig opmærksom og kritisk, 
idet der tages højde for sociale, kulturelle 
og sproglige faktorer ifølge EF-Domstolens 
fortolkning, men den indeholder ligeledes 
bestemmelser til forebyggelse af, at 
forbrugere, hvis kendetegn gør dem særligt 
udsat for vildledende anprisninger, 
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udnyttes.

Or. en

Begrundelse

Ligesom "illoyal handelspraksis" er det vigtigt at slette definitionen af 
"gennemsnitsforbruger" i denne artikel. Det primære er at beskytte alle forbrugere mod 
vildledende anprisninger, og det er af afgørende betydning, at alle forbrugere dækkes ind, 
med behørig hensyntagen til udsatte forbrugere. 

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 68
Betragtning 10 e (ny)

(10a) Ernærings- og sundhedsanprisninger 
oplyser forbrugerne om fødevarernes 
særlige egenskaber. Det er meget vigtigt, at 
forbrugerne forstår, hvilken rolle 
fødevarerne spiller i en afbalanceret kost. 
Derfor bør Kommissionen med 
udgangspunkt i videnskabelige oplysninger 
fra autoriteten opstille referenceværdier for 
indtagelse af næringsstofferne, som 
anføres på etiketten.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at forbrugerne får de rigtige oplysninger om, hvordan forskellige 
fødevarer, og især dem, der er forsynet med anprisninger, passer ind i en afbalanceret kost. 
Derfor bør etiketterne på fødevarer, der er omfattet af ernærings- og sundhedsanprisninger, 
klart indeholde vejledende oplysninger om afbalanceret kost og sund livsstil.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 69
Betragtning 11

(11) Det er først og fremmest videnskabelig 
dokumentation, der skal tages i betragtning

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

ved anvendelsen af ernærings- og 
sundhedsanprisninger, og 
fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
anprisninger, bør begrunde dem. En sådan 
videnskabelig begrundelse bør stå i forhold 
til arten af de fordele, produktet hævdes at 
besidde.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af den påførte anprisning skal stå i forhold til kravene om den videnskabelige 
dokumentations udvikling.

Ændringsforslag af Alexander Stubb

Ændringsforslag 70
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Reglerne for anvendelse af 
anprisningen "fedtfattig" fastlægges i 
forordning (EF) nr. 2991/94 af 5. december 
1994 om handelsnormer for visse smørbare 
fedtstoffer¹. Derfor bør yderligere 
begrænsninger for anprisninger 
vedrørende fedtindhold for øjeblikket ikke 
gøres gældende for smørbare fedtstoffer.
___________________
1 EFT L 316 af 9.12.1994, s. 2.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning skal ikke gælde smørbare fedtstoffer, for hvilke forordning (EF) nr. 
2991/94 fastsætter separate bestemmelser. Det skal klart fremgå, at anprisninger vedrørende 
fedtindholdet ikke for øjeblikket gælder smørbare fedtstoffer. Sådanne anprisninger er for 
øjeblikket tilladt i henhold til næringsdeklarationsdirektivet sammen med det overordnede 
mærkningsdirektiv og med udgangspunkt i specifik national lovgivning og nationale 
retningslinjer (Østrig, Tyskland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige osv.). Disse 
anprisninger har været i brug i mere end 40 år og har bidraget til forbrugernes viden.

Dette ændringsforslag træder i stedet for ændringsforslag 5 i udkastet til udtalelse.
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Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 71
Betragtning 17

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

(17) Sundhedsanprisninger, der beskriver 
næringsstoffers eller andre stoffers 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale fysiologiske funktioner på grundlag 
af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig 
viden, bør omfattes af en anden slags 
vurdering og godkendelse. Det er derfor 
nødvendigt, efter at have rådspurgt 
autoriteten, at vedtage en liste over tilladte 
anprisninger, der beskriver et næringstofs 
eller andet stofs betydning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Alexander Stubb

Ændringsforslag 72
Betragtning 20

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure.

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør betydningen og præsentationen af 
sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure.

Or. en
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Begrundelse

Det er sundhedsanprisningens betydning og ikke dens semantiske formulering, autoriteten bør 
undersøge og give tilladelse til.

*** Hvis ovenstående ændringsforslag godkendes, bortfalder ændringsforslag 7 ***

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 73
Betragtning 20

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure.

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

Or. en

Begrundelse

"Skal" giver teksten større gennemslagskraft. Forbrugere kan meget vel opfatte meningen 
med en anprisning anderledes end hvad videnskabsfolk og/eller branchen har tænkt sig. Det 
er derfor vigtigt at indføre et forbrugerpanel i godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 74
Betragtning 20

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure.

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, er det nødvendigt, at formuleringen og 
præsentationen af sundhedsanprisninger 
tages i betragtning i autoritetens udtalelse og 
i den efterfølgende godkendelsesprocedure.
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Or. da

Begrundelse

Det er afgørende, at godkendelsen af sundhedsanprisninger sker på baggrund af en konkret 
vurdering af formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisningen.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 75
Betragtning 21

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

udgår

Or. da

Begrundelse

Anprisninger bør ikke godkendes, hvis den videnskabelige risikovurdering ikke kan 
tilvejebringe alle de oplysninger som en risikostyringsbeslutning bør baseres på. Såfremt 
”andre legitime forhold” skal indgå i vurderingen, bør disse forhold defineres klart og 
kriterier herfor bør fastlægges. Hermed etableres et sammenligningsgrundlag for, hvorvidt en 
anprisning skal tillades eller forbydes. En afklaring af disse forhold er nødvendig før 
anmeldelsesproceduren for anprisninger kan træde i kraft.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 76
Betragtning 25 a (ny)

(25a) De registrerede data bør være af en 
sådan karakter, at de kan sammenlignes på 
tværs af medlemsstaterne. Virksomheder, 
som markedsfører deres produkter med 
sundhedsanprisninger, bør dække en del af 
ekstraudgifterne til kontrollen.
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Or. da

Begrundelse

For at kunne drage nytte af data, eksempelvis ved evaluering og forbedring af den samlede 
ernæringspolitik, skal data kunne sammenlignes på tværs af medlemsstaterne. Da det kan 
forventes, at en tilladelse af anprisninger vil være til økonomisk fordel for virksomheder, bør 
virksomheder, som markedsfører produkter via sundhedsanprisninger, være med til at afholde 
en del af omkostningerne til kontrol og overvågning. En lære af GMO-problematikken har 
været, at der skal være store økonomiske ressourcer til rådighed for at udføre den nødvendige 
kontrol, og at det er skatteborgerne, som kommer til at hænge på ekstraomkostningerne.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 77
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. Bestemmelserne i forordningen 
omfatter udelukkende de medlemsstater, 
som i forvejen tillader 
sundhedsanprisninger.

Or. da

Begrundelse

I visse medlemsstater er et forbud mod sundhedsanprisninger et led i et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Disse medlemsstater bør ikke omfattes af forordningen, så de 
dermed kan opretholde deres forbud. Hensynet til det indre marked bør ikke have forrang for 
forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 78
Artikel 1, stk. 2

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
mærkning og præsentation af samt reklame 
for fødevarer, der uden videre forarbejdning 
leveres til den endelige forbruger. Den 
finder ligeledes anvendelse for fødevarer, 

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
mærkning og præsentation af samt reklame 
for fødevarer, der er sendt på markedet, og 
som det er meningen uden videre 
forarbejdning skal leveres til den endelige 
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der skal leveres til restauranter, hospitaler, 
skoler, kantiner og lignende storkøkkener.

forbruger, herunder fødevarer, der er sendt 
på markedet i upakket eller uemballeret 
stand. Den finder ligeledes anvendelse for 
fødevarer, der skal leveres til restauranter, 
hospitaler, skoler, kantiner og lignende 
storkøkkener. Denne forordning gælder 
ikke varemærker, der lever op til 
bestemmelserne i Rådets første direktiv 
89/104/EØF af 21. december 1988 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varemærker1 og til Rådets 
forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 
1993 om EF-varemærker2 , som ændret.
_________________

¹ EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1.
² EFT L 11 af 14.1.1994, p. 1.

Or. en

Begrundelse

Opretholdelsen af forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med varemærker kan opnås under 
mærkernes registrering (i henhold til artikel 3 i direktiv 89/104 om varemærker). 
Inddragelsen af varemærker i denne forordnings anvendelsesområde ville være ensbetydende 
med dobbeltregulering i forbindelse med varemærkets registrering og i forbindelse med 
ernærings- og sundhedsanprisningerne.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 79
Artikel 1, stk. 2

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

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
mærkning og præsentation af samt reklame 
for fødevarer, der er sendt på markedet, og 
som det er meningen uden videre 
forarbejdning skal leveres til den endelige 
forbruger. Den finder ligeledes anvendelse 
for fødevarer, der skal leveres til 
restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og 
lignende storkøkkener. Den finder dog ikke 
anvendelse for handelsnavne i 
overensstemmelse med Rådets første 
direktiv 89/104/EØF og Rådets forordning 
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(EF) nr. 40/94.

Or. nl

Begrundelse

For at give eksisterende handelsnavne mulighed for at blive bibeholdt og for, at de fortsat 
skal kunne anvendes.

For at bevare forbrugernes tillid.

Ændringsforslag af Henrik Dam Kristensen

Ændringsforslag 80
Artikel 1, stk. 2

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

2. Denne forordning finder anvendelse for 
ernærings- og sundhedsanprisninger i 
kommerciel kommunikation om fødevarer, 
enten i mærkning og præsentation af eller
reklame for fødevarer, der uden videre 
forarbejdning leveres til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der er sendt 
på markedet i upakket eller uemballeret 
stand. Den finder ligeledes anvendelse for 
fødevarer, der skal leveres til restauranter, 
hospitaler, skoler, kantiner og lignende 
storkøkkener.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle former for kommerciel kommunikation om fødevarer omfattes af 
forordningens bestemmelser. På samme tid omfattes også fødevarer, der er sendt på markedet 
i upakket eller uemballeret stand, af forordningens bestemmelser.

Ændringsforslag af Henrik Dam Kristensen

Ændringsforslag 81
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Et varemærke, handelsnavn eller 
særnavn, der fremgår af mærkningen eller 
præsentationen af eller reklamen for en 
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fødevare, og som forbrugerne kunne 
opfatte som værende en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, må kun anvendes, 
såfremt det ledsages af en relevant 
ernærings- eller sundhedsanprisning i 
mærkningen, præsentationen eller 
reklamen, som er i overensstemmelse med 
forordningens bestemmelser. Et 
handelsnavn, varemærke eller særnavn, 
som angiver eller erklærer, at produktet 
har en indvirkning på sundheden eller visse 
sygdomme, skal således ledsages af en 
sundhedsanprisning, og et varemærke, 
handelsnavn eller særnavn, som henviser 
til visse næringsstoffer og/eller fødevarens 
ernæringsmæssige sammensætning, skal 
ledsages af en ernæringsanprisning. For så 
vidt angår varemærker, handelsnavne og 
særnavne, der fandtes før den 1. januar 
2005, gælder denne bestemmelse fra den 
[ikrafttrædelsesdato plus to år].

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at varemærker, handelsnavne og særnavne, som forbrugeren kan opfatte som 
ernærings- og/eller sundhedsanprisninger, også reguleres i overensstemmelse med 
forordningens bestemmelser.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 82
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

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

Or. en

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 83
Artikel 2, stk. 2, nr. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 84
Artikel 2, stk. 2, nr. 8

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

udgår
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Or. nl

Begrundelse

Ligesom "illoyal handelspraksis" er det vigtigt at slette definitionen af 
"gennemsnitsforbruger" i denne artikel. Det primære er at beskytte alle forbrugere mod 
vildledende anprisninger, og det er af afgørende betydning, at alle forbrugere dækkes ind, 
med behørig hensyntagen til udsatte forbrugere. 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 85
Artikel 2, stk. 2, nr. 8

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

udgår

Or. da

Begrundelse

Den nuværende definition af "gennemsnitsforbrugeren" er utilstrækkelig og dermed 
uanvendelig som værktøj i etableringen af en fornuftig ramme for, hvilke 
sundhedsanprisninger der kan accepteres. Det ville være rimeligt med kriterier som 
udgangspunkt for vurderingen af, hvornår en forbruger opfattes som "velinformeret" eller 
"kritisk". Det er nødvendigt at redegøre for, hvilke kriterier og målemetoder, som definerer 
den gennemsnitlige europæiske forbruger, med henblik på at undgå vildledning af visse 
forbrugergrupper samtidig med, at man sikrer producenternes muligheder for at dokumentere 
forbrugernes opfattelser af sundhedsanprisningerne.

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 86
Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 87
Artikel 3, stk. 2, litra d a (nyt)

da) - være konsistente med nationale 
kostråd.

Or. da

Begrundelse

Kostvaner er forskellige i medlemslandene, derfor bør anprisningerne være i 
overensstemmelse med nationale kostråd.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 88
Artikel 4, overskrift

Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Betingelser for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Or. en

Begrundelse

Ernæringsprofiler er et vigtigt positivt kriterium for anvendelsen af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger. Derfor bør man i stedet for at kigge på begrænsninger se på de 
positive aspekter, nemlig anvendelsesbetingelserne. 
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Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 89
Artikel 4, overskrift

Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Betingelser for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Or. en

Begrundelse

Videnskabelig vurdering skal være udgangspunktet for opstillingen af ernæringsprofiler. Den 
evaluering af ernæringsprofiler for fødevarer eller fødevarekategorier, som Kommissionen 
foretager med EFSA's medvirken, er virkelig forordningens hjørnesten.

Ændringsforslag af Toine Manders

Ændringsforslag 90
Artikel 4

Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Ernæringsprofiler

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte 
fødevarekategorier skal overholde for at 
kunne være omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger.

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, skal Kommissionen 
aflægge rapport for Parlamentet og Rådet 
om, hvorvidt det er ønskværdigt og muligt 
at opstille ernæringsprofiler som en 
betingelse for ernærings- og 
sundhedsanprisninger for fødevarer. 
Rapporten skal udarbejdes efter høring af 
autoriteten og efter samråd med de 
berørte parter, især operatører inden for 
fødevareindustrien. Rapporten skal 
baseres på videnskabelig viden om kost og 
ernæring og deres betydning for 
sundheden og skal især tage hensyn til: 

Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig 
med henvisning til den mængde af 
følgende næringsstoffer, der forekommer 
i fødevaren:
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a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer a) mængderne af visse nærings- og andre 
stoffer i fødevarerne

b) sukkerarter b) fødevarens eller visse 
fødevarekategoriers rolle i og betydning 
for kosten

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

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed 
samt især på næringsstoffers og andre 
stoffers rolle i henseende til en 
ernæringsmæssig eller fysiologisk 
indvirkning på kroniske sygdomme. Ved 
fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal 
Kommissionen indhente udtalelser fra 
autoriteten og foranstalte høringer af 
interesserede parter, herunder 
fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

Hvis det i rapporten angives, at det er 
ønskværdigt og muligt at opstille 
ernæringsprofiler som en betingelse for
ernærings- og sundhedsanprisninger for 
fødevarer, skal Kommissionen stille et 
ændringsforslag til denne forordning i 
henhold til traktatens artikel 251, som 
tager højde for rapporten, 
høringsresultaterne og subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincipperne.

Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og 
teknisk udvikling vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2.
2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.
3. For drikkevarer med et alkoholindhold 
på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes
a) sundhedsanprisninger
b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
alkoholindholdet eller energiindholdet.
4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og 
på grundlag af videnskabelig 
dokumentation kan det fastsættes, at 
ernærings- eller sundhedsanprisninger af 
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andre fødevarer eller fødevarekategorier 
end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal 
være omfattet af begrænsninger eller 
forbud.

Or. nl

Begrundelse

Både ernæringsprofilkonceptets ønskværdighed og mulige anvendelse som en forudsætning 
for ernærings- og sundhedsanprisninger for fødevarer er tvivlsom. Det er meningsløst at 
kategorisere fødevarer efter deres mere eller mindre gunstige profiler, da det er de indtagne 
mængder, der er den væsentligste faktor. Derfor er det fuldstændig uklart, om 
ernæringsprofiler er et effektivt våben mod fedme eller ej. Også videnskabeligt er dette 
koncept i sin spæde vorden, og det er aldrig blevet testet som sådan i medlemsstaterne. 
Endelig er indførelsen af ernæringsprofiler ekstremt tvivlsom i lyset af subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincipperne, og dette er slet ikke et lovgivningsrelevant spørgsmål.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 91
Artikel 4

Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

udgår

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte 
fødevarekategorier skal overholde for at 
kunne være omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger.

Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig 
med henvisning til den mængde af 
følgende næringsstoffer, der forekommer 
i fødevaren:
a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer
b) sukkerarter
c) salt/natrium.
Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed 
samt især på næringsstoffers og andre 
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stoffers rolle i henseende til en 
ernæringsmæssig eller fysiologisk 
indvirkning på kroniske sygdomme. Ved 
fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal 
Kommissionen indhente udtalelser fra 
autoriteten og foranstalte høringer af 
interesserede parter, herunder 
fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.
Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og 
teknisk udvikling vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2.
2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.
3. For drikkevarer med et alkoholindhold 
på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes
a) sundhedsanprisninger
b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
alkoholindholdet eller energiindholdet.
4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og 
på grundlag af videnskabelig 
dokumentation kan det fastsættes, at 
ernærings- eller sundhedsanprisninger af 
andre fødevarer eller fødevarekategorier 
end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal 
være omfattet af begrænsninger eller 
forbud.

Or. nl

Begrundelse

Indførelsen af ernæringsprofiler som et lovbestemt kriterium for anprisningerne vil 
diskriminere visse produktkategorier, hvilket ikke er korrekt, da enhver produktkategori kan 
indgå i en afbalanceret kost.
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Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 92
Artikel 4, stk. 1, nr. 1

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, 
stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet 
af ernærings- eller sundhedsanprisninger.

1. Senest 24 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, definerer
Kommissionen med udgangspunkt i 
EFSA's forslag og efter proceduren i 
traktatens artikel 251 de nærings- og andre 
stoffer, der er særligt relevante inden for en 
afbalanceret kost, og den opstiller 
referenceværdier for indtagelsen af disse.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fratage forbrugerne oplysninger om specifikke fødevarers relative værdi i deres 
kost via ernæringsprofiler, bør forbrugerne oplyses om fødevarernes ernæringsmæssige 
egenskaber, deres ernæringsmæssige behov og den relative rolle, en fødevare spiller i den 
daglige kost.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 93
Artikel 4, overskrift og stk. 1

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Betingelser for anvendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, 
stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet af 
ernærings- eller sundhedsanprisninger.

1. Senest 24 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen med udgangspunkt i 
EFSA's forslag og efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet af 
ernærings- eller sundhedsanprisninger.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelig vurdering skal være udgangspunktet for opstillingen af ernæringsprofiler. Den 
evaluering af ernæringsprofiler for fødevarer eller fødevarekategorier, som Kommissionen 
foretager med EFSA's medvirken, er virkelig forordningens hjørnesten.
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Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 94
Artikel 4, stk. 1, nr. 1

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Betingelser for anvendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, 
stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet af 
ernærings- eller sundhedsanprisninger.

1. Senest 24 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen med udgangspunkt i 
autoritetens forslag og efter høring af 
Europa-Parlamentet efter proceduren i 
artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, 
som fødevarer eller bestemte 
fødevarekategorier skal overholde for at 
kunne være omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger.

Or. en

Begrundelse

Udefrakommende eksempler viser, at opstillingen af ernæringsprofiler er en kompliceret 
opgave, som kræver den nødvendige tid og debat. I betragtning af spørgsmålets politiske og 
tekniske omfang skal både Europa-Parlamentet og autoriteten inddrages i processen.

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 95
Artikel 4, stk. 1, nr. 1

Begrænsninger for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Betingelser for anvendelse af ernærings- og 
sundhedsanprisninger

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet af 
ernærings- eller sundhedsanprisninger.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 96
Artikel 4, stk. 1, nr. 1

1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet 
af ernærings- eller sundhedsanprisninger.

1. Senest 24 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, skal Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et 
forslag om europæiske kostmæssige 
retningslinjer. Disse indeholder 
overordnede ernæringsråd og tager højde 
for nationale, kulturelle og kostrelaterede 
forskelle samt World Health Organisations 
og Codex Alimentarius' arbejde. Senest 24 
måneder efter, at de europæiske 
kostmæssige retningslinjer er vedtaget, skal 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, opstille specifikke 
ernæringsmæssige kriterier, som visse 
fødevarekategorier skal overholde for at 
kunne være omfattet af 
sundhedsanprisninger.

Or. en

Begrundelse

Opstillingen af ernæringsprofiler bør være en positiv og ikke en negativ proces, og 
retningslinjerne bør både baseres på internationalt arbejde og være genstand for fælles 
beslutningstagning. 
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Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 97
Artikel 4, stk. 1, nr. 2

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

Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med 
henvisning til:

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Videnskabelig vurdering skal være udgangspunktet for opstillingen af ernæringsprofiler. Den 
evaluering af ernæringsprofiler for fødevarer eller fødevarekategorier, som Kommissionen 
foretager med EFSA's medvirken, er virkelig forordningens hjørnesten.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 98
Artikel 4, stk. 1, nr. 2

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

udgår

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer
b) sukkerarter
c) salt/natrium.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fratage forbrugerne oplysninger om specifikke fødevarers relative værdi i deres 
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kost via ernæringsprofiler, bør forbrugerne oplyses om fødevarernes ernæringsmæssige 
egenskaber, deres ernæringsmæssige behov og den relative rolle, en fødevare spiller i den 
daglige kost.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 99
Artikel 4, stk. 1, nr. 2

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

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne forordning er ikke at definere kriterierne for ernæringsprofiler. Den bør 
kun fastsætte de fleksible lovrammer for den tekniske og videnskabelige definition af 
ernæringsprofiler og sikre, at der tages højde for de mange forskellige fødevarer og 
forbrugere, som gør det europæiske marked til et komplekst marked. 

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 100
Artikel 4, stk. 1, nr. 2

Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig 
med henvisning til den mængde af følgende 

udgår
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næringsstoffer, der forekommer i 
fødevaren:
a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer
b) sukkerarter
c) salt/natrium.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 101
Artikel 4, stk. 1, nr. 2

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

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

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

b) sukkerarter - fødevarens (eller fødevarekategoriernes) 
bidrag til og betydning for kosten, 

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

Or. en

Begrundelse

Opstillingen af ernæringsprofiler bør være en positiv og ikke en negativ proces, og 
retningslinjerne bør både baseres på internationalt arbejde og være genstand for fælles 
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beslutningstagning. 

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 102
Artikel 4, stk. 1, nr. 3

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed samt 
især på næringsstoffers og andre stoffers 
rolle i henseende til en ernæringsmæssig 
eller fysiologisk indvirkning på kroniske 
sygdomme. Ved fastsættelsen af 
ernæringsprofilerne skal Kommissionen 
indhente udtalelser fra autoriteten og 
foranstalte høringer af interesserede parter, 
herunder fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

Referenceværdierne for indtagelse skal 
baseres på den videnskabelige viden om kost 
og ernæring samt deres sammenhæng med 
sundhed samt især på næringsstoffers og 
andre stoffers rolle i henseende til en 
ernæringsmæssig eller fysiologisk 
indvirkning på kroniske sygdomme. Ved 
fastsættelsen af referenceværdierne for 
indtagelse skal Kommissionen indhente 
udtalelser fra autoriteten og foranstalte 
høringer af interesserede parter, herunder 
fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fratage forbrugerne oplysninger om specifikke fødevarers relative værdi i deres 
kost via ernæringsprofiler, bør forbrugerne oplyses om fødevarernes ernæringsmæssige 
egenskaber, deres ernæringsmæssige behov og den relative rolle, en fødevare spiller i den 
daglige kost.

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 103
Artikel 4, stk. 1, nr. 3

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed samt 
især på næringsstoffers og andre stoffers 
rolle i henseende til en ernæringsmæssig 
eller fysiologisk indvirkning på kroniske 
sygdomme. Ved fastsættelsen af 
ernæringsprofilerne skal Kommissionen 
indhente udtalelser fra autoriteten og 
foranstalte høringer af interesserede parter, 

I udtalelsen bør der tages højde for den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed samt 
især
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herunder fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

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

- ernæringsprofilernes egnethed for alle 
forbrugere uanset deres ernæringsmæssige 
status
Når Kommissionen har modtaget 
autoritetens udtalelse, skal den om muligt 
og i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 23, stk. 2, oprette et system af 
ernæringsprofiler for fødevarer, som er 
omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger, under særlig 
hensyntagen til:
- mængderne af visse nærings- og andre 
stoffer i fødevarerne
- fødevarens (eller fødevarekategoriens) 
rolle i og betydning for kosten, under 
hensyntagen til de forskellige kostvaner og 
traditioner i medlemsstaterne
- fødevarens samlede ernæringsmæssige 
sammensætning og indholdet af 
næringsstoffer, hvis gavnlige virkning for 
sundheden er videnskabeligt anerkendt.
Ved fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal 
Kommissionen indhente udtalelser fra 
autoriteten og foranstalte høringer af 
interesserede parter, herunder 
fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

Or. en

Begrundelse

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



(Ekstern oversættelse) 

PE 355.746v02-00 30/101 AM\562665DA.doc

DA

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 104
Artikel 4, stk. 1, nr. 3 og 4

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed samt 
især på næringsstoffers og andre stoffers 
rolle i henseende til en ernæringsmæssig 
eller fysiologisk indvirkning på kroniske 
sygdomme. Ved fastsættelsen af 
ernæringsprofilerne skal Kommissionen 
indhente udtalelser fra autoriteten og 
foranstalte høringer af interesserede parter, 
herunder fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

Alle ernæringsmæssige kriterier skal 
baseres på den videnskabelige viden om kost 
og ernæring samt deres sammenhæng med 
sundhed samt især på næringsstoffers og 
andre stoffers rolle i henseende til en 
ernæringsmæssig eller fysiologisk 
indvirkning på kroniske sygdomme.

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

Or. en

Begrundelse

Opstillingen af ernæringsprofiler bør være en positiv og ikke en negativ proces, og 
retningslinjerne bør både baseres på internationalt arbejde og være genstand for fælles 
beslutningstagning. 

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 105
Artikel 4, stk. 1, nr. 3

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed samt 
især på næringsstoffers og andre stoffers 
rolle i henseende til en ernæringsmæssig 
eller fysiologisk indvirkning på kroniske 
sygdomme. Ved fastsættelsen af 
ernæringsprofilerne skal Kommissionen 

(Vedrører ikke den danske tekst).
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indhente udtalelser fra autoriteten og 
foranstalte høringer af interesserede parter, 
herunder fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst). 

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 106
Artikel 4, stk. 1, nr. 4

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fratage forbrugerne oplysninger om specifikke fødevarers relative værdi i deres 
kost via ernæringsprofiler, bør forbrugerne oplyses om fødevarernes ernæringsmæssige 
egenskaber, deres ernæringsmæssige behov og den relative rolle, en fødevare spiller i den 
daglige kost.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 107
Artikel 4, stk. 1, nr. 4

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

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

Or. en

Begrundelse

Videnskabelig vurdering skal være udgangspunktet for opstillingen af ernæringsprofiler. Den 
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evaluering af ernæringsprofiler for fødevarer eller fødevarekategorier, som Kommissionen 
foretager med EFSA's medvirken, er virkelig forordningens hjørnesten.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 108
Artikel 4, stk. 1, nr. 4

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

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

Or. en

Begrundelse

Konsekvens og nøjagtighed.

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 109
Artikel 4, stk. 1, nr. 4

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 110
Artikel 4, stk. 2

2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 111
Artikel 4, stk. 2

2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fratage forbrugerne oplysninger om specifikke fødevarers relative værdi i deres 
kost via ernæringsprofiler, bør forbrugerne oplyses om fødevarernes ernæringsmæssige 
egenskaber, deres ernæringsmæssige behov og den relative rolle, en fødevare spiller i den 
daglige kost.
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Ændringsforslag af Toine Manders

Ændringsforslag 112
Artikel 4, stk. 2

2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.

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

Or. nl

Begrundelse

Det ville ikke være rigtigt at forbyde alle oplysninger om et produkts beviste gavnlige 
egenskaber, blot fordi produktet indeholder mere af et vist stof end den mængde, der fremgår 
af profilerne. Det er f.eks. almindeligt kendt, at ost indeholder en stor mængde calcium, et 
stof, som har en bevist gavnlig virkning, men der er fare for, at det ikke vil være muligt at 
markedsføre osteprodukter med henvisning til disse, da deres fedtindhold overstiger den 
mængde, der fastsættes i ernæringsprofilerne. Dette ændringsforslag sikrer, at forbrugerne 
selv kan tage stilling til de fødevarer, de vælger at indtage, på baggrund af klar og ærlig 
information.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 113
Artikel 4, stk. 2

2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.

2. Uanset stk. 1 tillades ernærings- og 
sundhedsanprisninger, forudsat at 
forbrugerne i forbindelse med ernærings-
eller sundhedsanprisningen oplyses om 
mængden af de næringsstoffer, der 
overstiger mængderne i 
ernæringsprofilerne i henhold til stk. 1. 
Indtil videre kan der henvises til 
oplysninger, der afgives i overensstemmelse 
med direktiv 90/496/EØF.

Or. en
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Ændringsforslag af Toine Manders

Ændringsforslag 114
Artikel 4, stk. 3, litra b

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

udgår

Or. nl

Begrundelse

Hvis øl og vin på forhånd udelukkes fra ernæringsanprisningernes anvendelsesområde, er det 
ikke muligt for forbrugerne at træffe en velbegrundet købsbeslutning på baggrund af 
fuldstændig og nøjagtig information. Dette er diskriminerende i forhold til andre fødevarer, 
som f.eks. må bære anprisningen "sukkerfri". Det bør derfor være tilladt at lade øl og vin 
omfatte af ernæringsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med definitionerne i 
bilaget.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 115
Artikel 4, stk. 3

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

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

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

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fratage forbrugerne oplysninger om specifikke fødevarers relative værdi i deres 
kost via ernæringsprofiler, bør forbrugerne oplyses om fødevarernes ernæringsmæssige 
egenskaber, deres ernæringsmæssige behov og den relative rolle, en fødevare spiller i den 
daglige kost.
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Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 116
Artikel 4, stk. 3

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Anprisningerne bør være tilladt, forudsat at de er videnskabeligt dokumenteret og overholder 
de overordnede kostprincipper i forslaget.

Ændringsforslag af Phillip Whitehead

Ændringsforslag 117
Artikel 4, stk. 3

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

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Definitionen på en sundhedsanprisning kunne gælde for ethvert budskab om alkohol og 
helbred, og således potentielt bringe helbredsadvarsler i fare. Deraf behovet for at klargøre 
situationen.
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For visse forbrugere er det ikke blot nyttigt, men endog nødvendigt med 
ernæringsinformation om alkoholholdige drikkevarer, f.eks. glutenfri øl. Alkoholiske drikke 
bør have lov til at være genstand for ernæringsanprisninger, for så vidt de opfylder den 
definition der er fastsat i bilaget, overholder kravet om obligatorisk ernæringsmærkning og 
anfører ingredienserne på etiketten.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 118
Artikel 4, stk. 3, indledning

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

3. For drikke- og fødevarer med et 
alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der 
ikke anvendes

Or. en

Begrundelse

Selv om de er få, findes der rent faktisk fødevarer, der indeholder alkohol, og de bør ikke 
udelukkes. 

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 119
Artikel 4, stk. 4

4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og 
på grundlag af videnskabelig 
dokumentation kan det fastsættes, at 
ernærings- eller sundhedsanprisninger af 
andre fødevarer eller fødevarekategorier 
end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal 
være omfattet af begrænsninger eller 
forbud.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det skulle ikke være nødvendigt at forbyde, at specifikke fødevarer eller fødevarekategorier 
omfattes af ernærings- eller sundhedsanprisninger, forudsat at de overholder de overordnede 
principper og/eller dokumentationskrav i forslaget.
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Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 120
Artikel 4, stk. 4

4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og 
på grundlag af videnskabelig 
dokumentation kan det fastsættes, at 
ernærings- eller sundhedsanprisninger af 
andre fødevarer eller fødevarekategorier 
end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal 
være omfattet af begrænsninger eller 
forbud.

udgår

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fratage forbrugerne oplysninger om specifikke fødevarers relative værdi i deres 
kost via ernæringsprofiler, bør forbrugerne oplyses om fødevarernes ernæringsmæssige 
egenskaber, deres ernæringsmæssige behov og den relative rolle, en fødevare spiller i den 
daglige kost.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 121
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. For at sætte de ernæringsmæssige 
egenskaber for en fødevare, som er 
omfattet af en anprisning, i forhold til det 
daglige behov i kosten skal Kommissionen i 
henhold til traktatens artikel 251 og med 
udgangspunkt i EFSA's udtalelse opstille 
referenceværdier for den daglige 
indtagelse.

Or. en

Begrundelse

Hverken absolutte tal eller ernæringsprofiler er nok til at oplyse forbrugeren om, hvad 
han/hun har behov for. Det er derfor yderst vigtigt at oplyse forbrugeren om fødevarens plads 
i en afbalanceret kost og en sund livsstil.
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Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 122
Artikel 4, stk. 4 b (nyt)

4b. For at sætte de ernæringsmæssige 
egenskaber for en fødevare, som er 
omfattet af en anprisning, i forhold til 
forbrugerens daglige behov i kosten skal 
Kommissionen i henhold til traktatens 
artikel 251 og med udgangspunkt i 
autoritetens udtalelse opstille 
referenceværdier for den daglige indtagelse 
af de næringsstoffer, der er genstand for 
ernæringsprofiler, som er opstillet i 
overensstemmelse med denne artikel. 
Etiketter, som er påført 
sundhedsanprisninger, skal for hvert enkelt 
næringsstof angive pakkens indhold i 
forhold til referenceværdierne for den 
daglige indtagelse.

Or. en

Begrundelse

Hverken absolutte tal eller nøjagtig overholdelse af de opstillede ernæringsprofiler er nok til 
at oplyse forbrugeren om, hvad han/hun har behov for, og om, hvor stor en del af dette behov 
han/hun får dækket af den pågældende fødevare. Dette ændringsforslag har til formål at gøre 
etiketternes oplysninger forståelige. 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 123
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Ansøgerne skal tilvejebringe 
dokumentation for, at deres 
sundhedsanprisninger reelt vil hjælpe 
forbrugerne til at vælge deres produkt som 
en del af en sund kost.

Or. da
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Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 124
Artikel 6, stk. 1

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

1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
være baseret på og dokumenteret ved 
almindeligt anerkendt videnskabelige viden, 
og dokumentationsniveauet skal stå i 
forhold til det anpriste udbytte. Ernærings-
og sundhedsanprisninger kan i relevante 
tilfælde også baseres på og dokumenteres 
med hidtil sikker anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 125
Artikel 6, stk. 1

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

1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
være baseret på og dokumenteret ved 
almindeligt anerkendt videnskabelig viden.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 126
Artikel 6, stk. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 127
Artikel 6, stk. 2

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

Fødevarevirksomhederne, der anvender en 
ernærings- eller sundhedsanprisning skal
begrunde anvendelsen af anprisningen. 

Or. da

Begrundelse

Hvis fødevareproducenter ikke kan begrunde anvendelsen af en anprisning ud fra et særligt 
behov hos en befolkningsgruppe, bør en sådan anprisning ikke godkendes.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 128
Artikel 6, stk. 3

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

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

Autoriteten opstiller retningslinjer for den 
type videnskabelig dokumentation, en 
operatør skal have for at kunne begrunde 
anvendelsen af en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, og 
dokumentationsniveauet skal stå i forhold 
til det anpriste udbytte.

Or. en

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 129
Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kræve, at en 
fødevarevirksomhedsleder eller en person, 
der markedsfører et produkt, fremlægger det 
videnskabelige arbejde og de data, der 
godtgør, at denne forordning er overholdt. 
Hvis der anvendes en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, skal der, undtagen 
ved reklamer for generiske produkter, 
angives næringsdeklaration i henhold til 
direktiv 90/496/EØF.

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

For sundhedsanprisninger skal de 
oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 
2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 
90/496/EØF.
Desuden skal mængden af stoffer, som 
ernærings- eller sundhedsanprisningen 
vedrører, og som ikke fremgår af 
næringsdeklarationen, angives i nærheden 
af næringsdeklarationen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 130
Artikel 6, stk. 3 a (nyt)

3a. Autoriteten opstiller retningslinjer for 
den type videnskabelig dokumentation, en 
operatør skal have for at kunne begrunde 
anvendelsen af en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, og 
dokumentationsniveauet skal stå i forhold 
til det anpriste udbytte.

Or. en

Begrundelse

Den krævede videnskabelige dokumentation for anprisningen skal stå i forhold til det anpriste 
udbytte. Ved godkendelsen af individuelle anprisninger tager EFSA hensyn til den 
videnskabelige viden om visse stoffers/produkters indvirkning på menneskekroppen. 
Derudover bør EFSA opstille retningslinjer for den påkrævede dokumentation i 
godkendelsesprocessen.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 131
Artikel 7

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

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

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

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

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

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

2. Desuden skal følgende oplysninger gives 
i nærheden af næringsdeklarationen:

a) mængden af stoffer, som ernærings- eller 
sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke 
fremgår af næringsdeklarationen, og

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 132
Artikel 7

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Fuldstændig næringsdeklaration er ligeledes nødvendig for ernærings- og 
sundhedsanprisninger for at give forbrugerne optimal information. På etiketter skelnes der 
normalt ikke mellem naturligt og tilsat indhold af visse stoffer, hvilket imidlertid er et vigtigt 
kriterium for at kunne foretage et kvalificeret valg, når anprisningen vedrører et bestemt 
næringsstof eller bestemte næringsstoffer.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 133
Artikel 7, stk. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 134
Artikel 10, overskrift

Særlige betingelser Særlige betingelser for 
sundhedsanprisninger

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 135
Artikel 10, stk. 1

1. Det er kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis de opfylder de 
generelle bestemmelser i kapitel II og de 
særlige bestemmelser i dette kapitel, og hvis 
de er godkendt i henhold til denne 

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



(Ekstern oversættelse) 

AM\562665DA.doc 47/101 PE 355.746v02-00

DA

forordning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 136
Artikel 10, stk. 2

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

2. Personer, der vil anføre 
sundhedsanprisninger, som ikke henhører 
under artikel 12 og 13, skal senest ved den 
første markedsføring af fødevaren 
underrette medlemsstatens kompetente 
myndighed og desuden fremlægge en 
vareprøve af produktets emballage samt 
planerne for reklamemateriale. Om 
nødvendigt kan medlemsstatens kompetente 
myndighed som opfølgning anmode 
producenten eller importøren om at 
fremlægge videnskabelige undersøgelser og 
data, der godtgør, at den anvendte 
sundhedsanprisning lever op til kravene i 
denne forordning. 
Underretningsdokumenterne og 
anprisningsdokumentationen overdrages til 
Kommissionen, som træffer en beslutning 
på baggrund heraf. Såfremt en anprisning 
afvises, vil fabrikanten eller importøren af 
produktet blive anmodet om at 
ændre/fjerne anprisningen fra emballagen 
og reklamematerialet inden for en passende 
tidsramme.
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a) en erklæring om betydningen af en 
varieret kost og en sund livsstil
b) den mængde af fødevaren og det 
forbrugsmønster, der skal til for at opnå 
den anpriste gavnlige virkning
c) hvis det er relevant, en erklæring 
henvendt til personer, der bør undgå at 
bruge fødevaren
d) hvis det er relevant, en advarsel mod at 
overskride mængder af produkter, som kan 
udgøre en sundhedsrisiko.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 137
Artikel 10, stk. 2, litra d a (nyt)

(da) hvis relevant, en advarsel mod 
potentielle bivirkninger ved konsum.

Or. da

Begrundelse

Produkter kan beriges med vitaminer med bivirkninger for visse grupper. For at sikre et højt 
beskyttelsesniveau bør forbrugerne gøres opmærksom på dette. Eksempelvis er smørproduktet 
Becel pro. aktiv tilsat plantesteroler, som hæmmer optagelsen af cartenoider (forstadium til 
vitamin A) og fedtopløselige vitaminer og sænker kolesteroltallet, også hos folk, hvis 
kolesteroltal ikke er forhøjet.
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Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 138
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Indirekte sundhedsanprisninger

1. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke:
a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære
b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner
c) anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til hastigheden eller størrelsen af det 
vægttab, der kan følge af deres anvendelse, 
eller til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF
d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.
2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Dette er en alt for tyngende bestemmelse, der ville være i modstrid med medlemsstaternes 
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lovgivninger, f.eks. Det Forenede Kongeriges sundhedsministeriums "fem om dagen"-
kampagne for frugt og grøntsager. Desuden er artikel 11 unødvendig, da alle anprisninger vil
skulle underkastes forudgående godkendelse.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 139
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Indirekte sundhedsanprisninger

1. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke:
a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære
b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner
c) anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til hastigheden eller størrelsen af det 
vægttab, der kan følge af deres anvendelse, 
eller til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF
d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.
2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

Or. en
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Begrundelse

Denne artikel skal udgå, da den indeholder bestemmelser, som uberettiget diskriminerer visse 
sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 140
Artikel 11

Indirekte sundhedsanprisninger Restriktioner i brugen af visse
sundhedsanprisninger

1. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke:

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

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

2. Følgende sundhedsanprisninger er ikke 
tilladt:

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner

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

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

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

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 

2a. Følgende sundhedsanprisninger 
accepteres kun, hvis de udtrykkeligt er 
omtalt i artiklerne 10, stk. 1, 12 eller 13, 
stk. 1:
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ikke indtager fødevaren.
2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

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

b) anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF.
2b. Anprisninger, der henviser til 
anbefalinger eller faglige udtalelser fra 
læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, kan kun tillades, forudsat 
at de lever op til de retningslinjer 
Kommissionen skal udarbejde inden (dato 
anføres) i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 23 og efter at have hørt 
repræsentanter for forbrugerne, for 
erhvervet og andre interesserede parter. 

Or. en

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 141
Artikel 11, stk. 1

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
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tillades ikke: tillades ikke:
a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et godt 
almenhelbred og velvære

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

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner

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

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

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

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren. Denne 
begrænsning gælder ikke videnskabeligt 
funderede anprisninger, der henviser til 
rådgivning fra brancheorganisationer og 
frivillige organisationer, som er officielt 
anerkendte af de nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 142
Artikel 11, stk. 1

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

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

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

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner

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

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

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

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren. Denne 
begrænsning gælder ikke videnskabeligt 
funderede anprisninger, der henviser til 
rådgivning fra brancheorganisationer og 
frivillige organisationer, som er officielt 
anerkendte af de nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Vi tilslutter os Kommissionens fremgangsmåde, for så vidt angår vildledende, forkerte og 
indirekte anprisninger. 
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Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 143
Artikel 11, stk. 1

Indirekte sundhedsanprisninger Begrænsninger i brugen af visse
sundhedsanprisninger

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger tillades 
ikke:

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

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

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner

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

c) anprisninger, der henviser til hastigheden 
eller størrelsen af vægttabet

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede ændringer sikrer tilstrækkelig fleksibilitet til at dække alle de vildledende 
anprisninger, denne artikel har til formål at forbyde, uden at gå for meget i detaljer.
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Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 144
Artikel 11, stk. 1

1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger 
tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger er ikke 
tilladt, medmindre de udtrykkeligt nævnes i 
den godkendelse, der henvises til i artikel 
10, stk. 1, og i artikel 13, stk. 1:

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

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

b) anprisninger, der henviser til psykologiske 
og adfærdsmæssige funktioner

b) anprisninger, der henviser til en slankende 
virkning eller vægtkontrol eller til nedsat 
sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse 
eller til reduktion af kostens energiindhold, 
jf. dog direktiv 96/8/EF

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

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.

Or. en

Begrundelse

Fleksibilitet for at holde fast i markedsvirkeligheden og sammenhæng med 
ændringsforslagene til stk. 1.
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Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 145
Artikel 11, stk. 1, litra d

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.

d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren. Denne 
begrænsning gælder ikke anprisninger, 
foretaget af anerkendte organisationer 
såsom frivillige sundhedsorganisationer, 
som arbejder med at fremme 
folkesundheden og forbrugeroplysning 
omkring kost og livsstil.

Or. en

Begrundelse

Som forelagt af Kommissionen ville forslaget forbyde logoer for velgørenhedsorganisationer 
på fødevareemballage og forhindre organisationernes bestræbelser på at skaffe midler til 
sundhedsforskning, uddannelse og pleje. Dette ændringsforslag beskytter sådanne nyttige 
aktiviteter.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 146
Artikel 11, stk. 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Opstillingen af retningslinjer for gennemførelsen af artikel 11 kræver specifik ekspertviden. 
Desuden bør der afholdes høringer af interessenter og forbrugere for at sikre forordningens 
gennemførlighed, idet dens gennemførelse holdes tæt på markedsvirkeligheden.
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Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 147
Artikel 12, stk. 1

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 148
Artikel 12, stk. 1

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

1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes 
sundhedsanprisninger, der beskriver en 
fødevares, et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale funktioner, som er baseret på 
almindeligt anerkendte videnskabelige data, 
og som forstås fuldt ud af den tilsigtede 
forbruger, hvis de indgår i listen omhandlet i 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 149
Artikel 12, stk. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 150
Artikel 12, stk. 1

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 151
Artikel 12, stk. 2

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen 
lister over anprisninger som omhandlet i 
stk. 1.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne og de 
interesserede parter (dvs. især 
forbrugergrupper og repræsentanter for 
erhvervet) Kommissionen lister over 
relationerne kost/sundhed som omhandlet i 
stk. 1.

Efter høring af autoriteten vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23 
senest den .... [sidste dag i den måned, hvor 
denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-
liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet stofs
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale funktioner.

Efter høring af autoriteten vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23 
senest den .... [sidste dag i den måned, hvor 
denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-
liste over tilladte kost/sundhed-relationer, 
jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller 
et andet stofs betydning for vækst, udvikling 
og kroppens normale funktioner.

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 152
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1
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2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen 
lister over anprisninger som omhandlet i stk. 
1.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne og 
interesserede parter Kommissionen lister 
over anprisninger som omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 153
Artikel 12, stk. 2

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen 
lister over anprisninger som omhandlet i 
stk. 1.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen 
lister over relationer som omhandlet i stk. 1.

Efter høring af autoriteten vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23 
senest den .... [sidste dag i den måned, hvor 
denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-
liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens
normale funktioner.

Efter høring af autoriteten vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23 
senest den .... [sidste dag i den måned, hvor 
denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-
liste over relationer, jf. stk. 1, der beskriver 
et næringsstofs eller et andet stofs betydning 
for vækst, udvikling og kroppens normale 
funktioner.

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 154
Artikel 12, stk. 3

3. Fra denne forordning er trådt i kraft til 
vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, andet 
afsnit, kan der under 
fødevarevirksomhedslederens ansvar 
anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at 
de er i overensstemmelse med denne 
forordning og med eksisterende nationale 
bestemmelser herom, idet der dog kan 
vedtages beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 22.

3. Fra denne forordning er trådt i kraft til 12 
måneder efter vedtagelse af listen 
omhandlet i stk. 2, andet afsnit, kan der 
under fødevarevirksomhedslederens ansvar 
anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at 
de er i overensstemmelse med denne 
forordning og med eksisterende nationale 
bestemmelser herom.

Or. en

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 155
Artikel 13, stk. 2

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

udgår

Or. da
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Begrundelse

Virkningen af anprisningen er vildledende, når en række andre risikofaktorer har stor 
og/eller større betydning ved sygdom.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 156
Artikel 14, stk. 1

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

1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede godkendelse indgives til 
autoriteten, i de tilfælde hvor 
sundhedsanprisningen ikke falder ind 
under anvendelsesområdet for artikel 12 og 
ikke omfatter en anprisning af en reduceret 
risiko for sygdom.

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 
ansøgningen, ved senest 14 dage herefter at 
sende en skriftlig bekræftelse. I bekræftelsen 
anføres datoen for ansøgningens modtagelse

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed for 
dem
c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 157
Artikel 14, stk. 1, litra b

b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 

udgår
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som ansøgeren har afgivet, til rådighed for 
dem

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 158
Artikel 14, stk. 1, litra b

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I lyset af konkurrencebeskyttelsen og støtten til nyskabende aktiviteter er det både uberettiget 
at give samtlige medlemsstater adgang til dossieret og at gøre resuméet offentligt 
tilgængeligt. 

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 159
Artikel 14, stk. 1, litra c

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 160
Artikel 14, stk. 1, litra c

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I lyset af konkurrencebeskyttelsen og støtten til nyskabende aktiviteter er det både uberettiget 
at give samtlige medlemsstater adgang til dossieret og at gøre resuméet offentligt 
tilgængeligt. 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 161
Artikel 14, stk. 2, litra c

c) en kopi af de undersøgelser, der er 
foretaget vedrørende sundhedsanprisningen, 
herunder foreliggende uafhængige, fagligt 
evaluerede undersøgelser, og af andet 
foreliggende materiale, der kan 
dokumentere, at den lever op til kravene i 
denne forordning;

c) en kopi af de undersøgelser, der er 
foretaget vedrørende sundhedsanprisningen, 
herunder foreliggende uafhængige, fagligt 
evaluerede undersøgelser og andet 
foreliggende materiale, herunder 
vedrørende forbrugerens opfattelse af 
anprisningen, der kan dokumentere, at den 
lever op til kravene i denne forordning;

Or. da

Begrundelse

Der er stor mangel på undersøgelser om, hvordan forbrugerne i de forskellige medlemsstater 
opfatter forskellige typer af anprisninger. Det bør der rettes op på. Hvis ikke producenter kan 
dokumentere, at forbrugerne kan forstå anprisningen og dermed anvende produktet som 
tilsigtet, giver det ingen mening for hverken forbrugere eller producenter, at der søges 
godkendelse af en sådan anprisning. Produktion af disse data og undersøgelser bør således i 
første omgang afholdes af ansøgeren.
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Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 162
Artikel 14, stk. 2, litra e

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

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

Or. en

Begrundelse

Mens forholdet mellem den videnskabelige dokumentation og anprisningens betydning 
eventuelt skal godkendes, er det vigtigt at give fabrikanterne en vis grad af fleksibilitet med 
hensyn til anprisningens formidling. 

Som det ser ud nu, tager Kommissionen ikke hensyn til dette i sit forslag.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 163
Artikel 14, stk. 2, litra e

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 164
Artikel 14, stk. 2, litra e

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

e) de væsentlige elementer for
formuleringen (på alle EU-sprog) af 
anprisningen og eventuelle særlige 
anvendelsesbetingelser

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til kravet om, at ansøgeren skal forelægge anprisningens formulering på 
alle EU-sprog. Det burde være nok at beskrive anprisningens væsentligste elementer. Når 
anprisningen anvendes i de forskellige lande, holder producenterne øje med forbrugernes 
opfattelse af den og tilpasser dens formulering, så formidlingen af et givent produkts gavnlige 
virkning er optimal.

Ændringsforslag af Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Ændringsforslag 165
Artikel 14, stk. 2, litra e

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 166
Artikel 14, stk. 2, litra f

f) en sammenfatning af dossieret. f) videnskabelige data, som står i forhold til 
arten af den anpriste gavnlige virkning.

Or. en
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Begrundelse

Mens forholdet mellem den videnskabelige dokumentation og anprisningens betydning 
eventuelt skal godkendes, er det vigtigt at give producenterne en vis grad af fleksibilitet med 
hensyn til anprisningens formidling. 

Som det ser ud nu, tager Kommissionen ikke hensyn til dette i sit forslag.

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 167
Artikel 14, stk. 2, litra f a (nyt)

fa) en sammenfatning af dossieret.

Or. en

Begrundelse

Mens forholdet mellem den videnskabelige dokumentation og anprisningens betydning 
eventuelt skal godkendes, er det vigtigt at give producenterne en vis grad af fleksibilitet med 
hensyn til anprisningens formidling. 

Som det ser ud nu, tager Kommissionen ikke hensyn til dette i sit forslag.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 168
Artikel 14, stk. 4

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

4. Inden denne forordning finder anvendelse, 
offentliggør autoriteten en detaljeret 
vejledning, der skal være til hjælp for 
ansøgeren i forbindelse med udarbejdelsen 
og indsendelsen af ansøgninger. Reglerne 
for udarbejdelse og indgivelse af 
ansøgninger skal indeholde en 
bestemmelse, der garanterer ansøgerens ret 
til at forsvare sin ansøgning foran 
autoriteten. Denne bestemmelse vil 
udtrykkeligt indeholde retten til at 
fremlægge yderligere data i løbet af 
autoritetens evaluering af ansøgningen.
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Or. en

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 169
Artikel 14, stk. 4

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

4. Inden denne forordning finder anvendelse, 
offentliggør autoriteten en detaljeret 
vejledning, der skal være til hjælp for 
ansøgeren i forbindelse med udarbejdelsen 
og indsendelsen af ansøgninger. Reglerne 
for udarbejdelse og indgivelse af 
ansøgninger skal indeholde en 
bestemmelse, der garanterer ansøgerens ret 
til at forsvare sin ansøgning foran 
autoriteten. Denne bestemmelse vil 
udtrykkeligt indeholde retten til at 
fremlægge yderligere data i løbet af 
autoritetens evaluering af ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 170
Artikel 15, stk. 1

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

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

Or. en
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Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 171
Artikel 15, stk. 2

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

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist. Ansøgeren har 
direkte adgang til autoritetens sagkyndige 
panel samt ret til at blive hørt og ret til at 
fremkomme med yderligere detaljer til 
ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 172
Artikel 15, stk. 2

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

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist. Ansøgeren har 
direkte adgang til autoritetens sagkyndige 
panel samt ret til at blive hørt og ret til at 
fremkomme med yderligere detaljer til 
ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 173
Artikel 15, stk. 3

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

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

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

a) at sundhedsanprisningen er underbygget 
med videnskabelig viden

b) at formuleringen af 
sundhedsanprisningen opfylder kravene i 
denne forordning

b) at sundhedsanprisningen opfylder kravene 
i denne forordning

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

Or. en

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 174
Artikel 15, stk. 3, litra a

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

a) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er underbygget med 
videnskabelig viden

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at basere dossieret på mere udstrakt videnskabelig viden 
og ikke blot på videnskabelige data.

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 175
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

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

Or. en

Begrundelse

Mens forholdet mellem den videnskabelige dokumentation og anprisningens betydning 
eventuelt skal godkendes, er det vigtigt at give producenterne en vis grad af fleksibilitet med 
hensyn til anprisningens formidling. 

Som det ser ud nu, tager Kommissionen ikke hensyn til dette i sit forslag.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 176
Artikel 15, stk. 4, litra c

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

c) de væsentlige elementer for formulering 
af den foreslåede sundhedsanprisning på alle 
EU-sprog

Or. en

Ændringsforslag af Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Ændringsforslag 177
Artikel 15, stk. 4, point (c)

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

c) de væsentlige elementer for formulering 
af sundhedsanprisningen på alle EU-sprog

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 178
Artikel 15, stk. 4 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 179
Artikel 18, stk. 2, litra c 

c) en liste over afviste 
sundhedsanprisninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelsen af en liste over afviste anprisninger i godkendelsesprocessen er 
ufordelagtig i lyset af beskyttelsen af den loyale konkurrence og de nyskabende aktiviteter 
inden for industrien.

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 180
Artikel 19

Databeskyttelse Fortrolighed
1. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk. 
2, skal være indeholdt i ansøgningen, må i 
syv år efter godkendelsesdatoen ikke 

1. Ansøgeren kan angive, hvilke af de 
oplysninger, der indsendes i henhold til 
denne forordning, han eller hun gerne vil 
have behandlet fortroligt med den 
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anvendes til fordel for en efterfølgende 
ansøger, medmindre den efterfølgende 
ansøger har indgået en aftale med den 
foregående ansøger om at måtte anvende 
disse data og oplysninger, hvis

begrundelse, at oplysningernes 
offentliggørelse i høj grad ville skade 
ansøgerens konkurrenceposition. 
Begrundelsen skal kunne kontrolleres. 

a) den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, angav, 
at de videnskabelige data og andre 
oplysninger var omfattet af 
ejendomsrettigheder
(b) hvis den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, havde 
eneret på at kunne henvise til de 
pågældende data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder
(c) sundhedsanprisningen ikke ville være 
blevet godkendt, hvis ikke den foregående 
ansøger havde indsendt de pågældende 
data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder.
2. Indtil udgangen af syvårsperioden, jf. 
stk. 1, har ingen efterfølgende ansøger ret 
til at henvise til data, der af en foregående 
ansøger er angivet som værende omfattet af 
ejendomsrettigheder, medmindre og før 
Kommissionen træffer afgørelsen om, 
hvorvidt en godkendelse kunne eller ikke 
kunne være udstedt, hvis ikke de data, der 
af en foregående ansøger blev angivet som 
værende omfattet af ejendomsrettigheder, 
var blevet indsendt.

2. Efter høring af ansøgeren beslutter 
Kommissionen, hvilke oplysninger der ud 
over dem, der fremgår af stk. 3, bør holdes 
fortrolige, og den underretter ansøgeren 
om sin beslutning.

3. Følgende oplysninger opfattes ikke som 
værende fortrolige:
a) fødevarens navn og de væsentlige 
kendetegn, der giver fødevaren 
sundhedsrelaterede egenskaber
b) konklusionerne af undersøgelser udført 
på henholdsvis in vitro-modeller, dyr eller 
mennesker, der er relevante for 
evalueringen af fødevarens og dens 
bestanddeles indvirkning på menneskets 
ernæring og sundhed
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c) metoder til lokalisering eller 
kvantificering af fødevarens eller dens 
bestanddeles primære kendetegn, der måtte 
være nødvendige til officiel kontrol.
4. Uanset stk. 2 skal autoriteten på 
anmodning udlevere alle de oplysninger, 
den er i besiddelse af, herunder alle de 
oplysninger, der er fortrolige i henhold til 
stk. 2, til Kommissionen og 
medlemsstaterne.
5. Autoriteten skal anvende principperne i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens dokumenter1, når den 
behandler ansøgninger om adgang til de 
dokumenter, autoriteten er i besiddelse af.
6. Medlemsstaterne, Kommissionen og 
autoriteten skal holde alle de oplysninger, 
der er fortrolige i henhold til stk. 2, 
fortrolige, undtagen i tilfælde, hvor 
sådanne oplysninger bør gøres offentligt 
tilgængelige for at beskytte 
folkesundheden. Medlemsstaterne skal 
behandle de ansøgninger om 
dokumentadgang, den modtager inden for 
rammerne af denne forordning, i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 1049/2001.
7. Hvis en ansøger trækker sin ansøgning 
tilbage, skal medlemsstaterne, 
Kommissionen og autoriteten respektere 
fortroligheden af de kommercielle og 
industrielle oplysninger, herunder 
forsknings- og udviklingsrelaterede 
oplysninger, samt af de oplysninger, hvis 
fortrolighed Kommissionen og ansøgeren 
er uenige om.
___________________

¹ EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43. 

Or. en
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Ændringsforslag af Alexander Stubb

Ændringsforslag 181
Artikel 19 a (ny)

Artikel 19a
Fortrolighed

1. Ansøgeren kan angive, hvilke af de data 
og oplysninger, der indsendes i henhold til 
denne forordning, han eller hun gerne vil 
have behandlet fortroligt med den 
begrundelse, at oplysningernes 
offentliggørelse i høj grad ville skade 
ansøgerens konkurrenceposition. Den 
anførte begrundelse skal kunne 
kontrolleres.
2. Efter høring af ansøgeren beslutter 
Kommissionen, hvilke data og oplysninger 
der ud over dem, der fremgår af stk. 3, bør 
holdes fortrolige, og den underretter 
ansøgeren om sin beslutning.
3. Følgende data og oplysninger opfattes 
ikke som værende fortrolige:
a) fødevarens navn og de væsentlige 
kendetegn, der giver fødevaren 
sundhedsrelaterede egenskaber
b) konklusionerne af test udført på in vitro-
modeller, dyr eller mennesker, der er 
relevante for evalueringen af fødevarens og 
dens bestanddeles indvirkning på 
menneskets ernæring og sundhed
c) metoder til lokalisering eller 
kvantificering af fødevarens eller dens 
bestanddeles primære kendetegn, der måtte 
være nødvendige til officiel kontrol.
4. Uanset stk. 2 skal autoriteten på 
anmodning udlevere alle de oplysninger, 
den er i besiddelse af, herunder alle de data 
og oplysninger, der er fortrolige i henhold 
til stk. 2, til Kommissionen og 
medlemsstaterne.
5. Autoriteten skal anvende principperne i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
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(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens dokumenter1, når den 
behandler ansøgninger om adgang til de 
dokumenter, autoriteten er i besiddelse af.
6. Medlemsstaterne, Kommissionen og 
autoriteten skal holde alle de data og 
oplysninger, der er fortrolige i henhold til 
stk. 2, fortrolige, undtagen i tilfælde, hvor 
sådanne data og oplysninger bør gøres 
offentligt tilgængelige for at beskytte 
folkesundheden. Medlemsstaterne skal 
behandle de ansøgninger om 
dokumentadgang, den modtager inden for 
rammerne af denne forordning, i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 1049/2001.
7. Hvis en ansøger trækker sin ansøgning 
tilbage, skal medlemsstaterne, 
Kommissionen og autoriteten respektere 
fortroligheden af de kommercielle og 
industrielle data og oplysninger, herunder 
forsknings- og udviklingsrelaterede 
oplysninger, samt af de oplysninger, hvis 
fortrolighed Kommissionen og ansøgeren 
er uenige om.
___________________

¹ EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Begrundelse

For at opmuntre til forskningsinvesteringer, fremme innovationen og sikre loyal konkurrence 
er hensigtsmæssig databeskyttelse et krav. I praksis er den eksklusive ret til at henvise til 
data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, ikke altid nok, da kliniske test normalt udføres i 
samarbejde med tredjeparter, f.eks. universiteter. I de fleste tilfælde giver fabrikanterne 
universiteterne ret til at anvende dataene i øvelses-, udgivelses- og yderligere 
forskningsøjemed.

*** Hvis ovenstående ændringsforslag godkendes, bortfalder ændringsforslag 33 ***
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Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 182
Artikel 19 a (ny)

Artikel 19a
Databeskyttelse

1. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 10 skal 
være indeholdt i ansøgningen, og som er 
beskyttet i henhold til artikel 19, må i syv år 
efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til 
fordel for en efterfølgende ansøger, 
medmindre den efterfølgende ansøger har 
indgået en aftale med den foregående 
ansøger om at måtte anvende disse data og 
oplysninger.
2. Ved syvårsperiodens afslutning har 
autoriteten ret til at anvende resultaterne af 
hele eller en del af den evaluering, der blev 
udført på baggrund af de videnskabelige 
data og oplysninger i ansøgningen, til 
fordel for andre ansøgere.

Or. en

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 183
Artikel 19 b (ny)

Artikel 19b
Intellektuelle ejendomsrettigheder

Indlevering af en ansøgning om anprisning 
og registrering eller offentliggørelse af 
denne kan ikke være til skade for enhver 
fremtidig intellektuel ejendomsret, som den 
der indleverer ansøgningen kan påberåbe 
sig i forhold til selve anprisningen eller til 
alle videnskabelige data eller oplysninger, 
der måtte være indeholdt i ansøgningen. 
Sådanne rettigheder vil blive taget i 
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betragtning i overensstemmelse med 
fællesskabsretten eller med enhver national 
bestemmelse, der ikke er i modstrid med 
fællesskabsretten.

Or. en

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 184
Artikel 20 a (ny)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 185
Artikel 20 b (ny)

Artikel 20b
Uanset bestemmelserne i artikel 3 og 5 i 
direktiv 2002/46/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om kosttilskud kan 
medlemsstaterne på deres territorium 
tillade handel med og markedsføring af 
kosttilskud med et indhold af vitaminer og 
mineraler eller former for vitaminer eller 
mineraler, der overskrider de tilladte 
mængder i henhold til artikel 5, stk. 4, i 
ovennævnte direktiv, forudsat at produktet 
opfylder bestemmelserne i nærværende 
forordning. 

Or. en

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 186
Artikel 22, stk. 1

1. Hvis en medlemsstat har alvorlige grunde 
til at mene, at en anprisning ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
eller at den videnskabelige dokumentation, 
jf. artikel 7, er utilstrækkelig, kan denne 
medlemsstat midlertidigt suspendere 
anvendelsen af anprisningen på dens 
område.

1. Hvis en medlemsstat i forbindelse med 
artikel 12, stk. 3, har alvorlige grunde til at 
mene, at en anprisning ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
eller at den videnskabelige dokumentation, 
jf. artikel 6, er utilstrækkelig, kan denne 
medlemsstat anmode Kommissionen om at 
undersøge gyldigheden af den anprisning, 
der anvendes i mærkningen eller 
præsentationen af eller reklamen for den 
pågældende fødevare.

Den underretter de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen herom og begrunder 
suspensionen.

Den underretter de øvrige medlemsstater og 
operatøren og begrunder sin anmodning. 
Medlemsstaten må ikke suspendere 
anvendelsen af anprisningen, indtil 
Kommissionen har truffet en afgørelse i 
henhold til proceduren i forordningens 
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artikel 23.

Or. en

Begrundelse

Den realistiske tilgang er afgørende.

Det ville være hensigtsmæssigt at gennemføre en tilbundsgående analyse (bl.a. af den 
videnskabelige dokumentation) forud for iværksættelsen af sådanne foranstaltninger 
(suspension af anvendelsen af anprisningen inden for en medlemsstats område).

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 187
Artikel 22, stk. 3

3. Den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 
1, kan lade suspensionen gælde, indtil 
beslutningen omhandlet i stk. 2 er blevet 
meddelt til den.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Den realistiske tilgang er afgørende.

Det ville være hensigtsmæssigt at gennemføre en tilbundsgående analyse (bl.a. af den 
videnskabelige dokumentation) forud for iværksættelsen af sådanne foranstaltninger 
(suspension af anvendelsen af anprisningen inden for en medlemsstats område).

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 188
Artikel 25

Senest den [sidste dag i den femte måned
efter vedtagelsen + 6 år], forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, navnlig om markedsudviklingen 

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

for fødevarer omfattet af ernærings- eller 
sundhedsanprisninger og om eventuelle 
problemer i forbindelse med artikel 1, stk. 
4a, om varemærker, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til ændringer.

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Stubb

Ændringsforslag 189
Artikel 25 a (ny)

Artikel 25a
Overgangsperiode

Andre sundhedsanprisninger end dem, der 
er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i 
overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser anvendes på fødevarer, 
fødevarekategorier eller 
fødevarebestanddele på tidspunktet for 
forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat 
anvendes, hvis der indgives en ansøgning i 
henhold til artikel 14 senest 12 måneder 
efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
højst seks måneder efter, at en endelig 
afgørelse er blevet truffet i henhold til 
artikel 16. Sådanne ansøgninger er ikke 
omfattet af de tidsfrister, der er fastsat i 
artikel 15, stk. 1 og 2, og artikel 16, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte en overgangsperiode, som giver eksisterende, videnskabeligt 
baserede og lovligt anvendte anprisninger mulighed for fortsat at blive anvendt, indtil de på 
behørig vis er blevet bragt ind under den foreslåede forordnings anvendelsesområde.

*** Hvis ovenstående ændringsforslag godkendes, bortfalder ændringsforslag 40 ***

Ændringsforslag af Simon Coveney

Ændringsforslag 190
Artikel 25 b (ny)
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Artikel 25b
Anprisninger af fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, der er blevet anvendt i 
overensstemmelse med nationale 
bestemmelser inden den i artikel 26 anførte 
ikrafttrædelsesdato, kan fortsat anvendes 
indtil vedtagelsen af Kommissionens 
direktiv om levnedsmidler til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især til sportsfolk, baseret 
på direktiv 89/398/EØF om levnedsmidler 
bestemt til særlig ernæring¹. 
_____________

¹ EFT L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 191
Artikel 25 b (ny)

Artikel 25b
Overgangsforanstaltninger

Anprisninger af fødevarer til indtagelse i 
forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, der er blevet anvendt i 
overensstemmelse med nationale 
bestemmelser inden den i artikel 26 anførte 
ikrafttrædelsesdato, kan fortsat anvendes 
indtil vedtagelsen af Kommissionens 
direktiv om levnedsmidler til indtagelse i 
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forbindelse med stærkt krævende 
muskelarbejde, især til sportsfolk, baseret 
på direktiv 89/398/EØF om levnedsmidler 
bestemt til særlig ernæring¹. 
_____________

¹ EFT L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Othmar Karas

Ændringsforslag 192
Artikel 26

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

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

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

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

Fødevarer markedsført eller mærket inden 
denne dato, der ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, kan markedsføres 
indtil den [sidste dag i den elvte måned efter 
offentliggørelsen].

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

De i artikel 12, stk. 1, omhandlede 
sundhedsanprisninger kan fortsat anvendes
under fødevarevirksomhedslederens ansvar 
fra den i artikel 26 fastsatte 
ikrafttrædelsesdato indtil vedtagelsen af 
den i artikel 12, stk. 2a, omhandlede liste, 
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forudsat at de er i overensstemmelse med 
denne forordning og med eksisterende 
nationale bestemmelser herom, idet der dog 
kan vedtages beskyttelsesforanstaltninger 
som omhandlet i artikel 22. 
Andre sundhedsanprisninger end dem, der 
er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i 
overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser anvendes på fødevarer, 
fødevarekategorier eller 
fødevarebestanddele på tidspunktet for 
forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat 
anvendes, hvis der indgives en ansøgning i 
henhold til artikel 14 senest 12 måneder 
efter denne forordnings anvendelse og 
højst seks måneder efter vedtagelsen af en 
endelig afgørelse i henhold til artikel 16. 
Sådanne ansøgninger er ikke omfattet af de 
tidsfrister, der er fastsat i artikel 15, stk. 1 
og 2, og artikel 16, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 193
Artikel 26

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

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

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

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

Fødevarer markedsført eller mærket inden 
denne dato, der ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, kan markedsføres 
indtil den [sidste dag i den elvte måned efter 
offentliggørelsen].

Fødevarer markedsført eller mærket inden 
datoen for denne forordnings anvendelse, 
der ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning, kan markedsføres indtil den 
[sidste dag i den attende måned efter
anvendelsen] eller indtil udløbet af deres 
holdbarhed, såfremt denne indtræder 
senere. 
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De i artikel 12, stk. 1, omhandlede 
sundhedsanprisninger kan fortsat anvendes 
under fødevarevirksomhedslederens ansvar 
fra den i artikel 26 fastsatte 
ikrafttrædelsesdato indtil vedtagelsen af 
den i artikel 12, stk. 2a, omhandlede liste, 
forudsat at de er i overensstemmelse med 
denne forordning og med eksisterende 
nationale bestemmelser herom, idet der dog 
kan vedtages beskyttelsesforanstaltninger 
som omhandlet i artikel 22. 
Andre sundhedsanprisninger end dem, der 
er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i 
overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser anvendes på fødevarer, 
fødevarekategorier eller 
fødevarebestanddele på tidspunktet for 
forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat 
anvendes, hvis der indgives en ansøgning i 
henhold til artikel 14 senest 12 måneder 
efter denne forordnings anvendelse og 
højst seks måneder efter vedtagelsen af en 
endelig afgørelse i henhold til artikel 16. 
Sådanne ansøgninger er ikke omfattet af de 
tidsfrister, der er fastsat i artikel 15, stk. 1 
og 2, og artikel 16, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

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

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

Forordningen bør gøre det muligt for selskaber at fortsætte med at markedsføre de af deres 
produkter, som er på markedet i øjeblikket, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra 
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EFSA og Den Stående Komité, forudsat at det pågældende selskab har indgivet en ansøgning 
i henhold til godkendelsesproceduren. 

Ændringsforslag af Simon Coveney

Ændringsforslag 194
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion før sektion "ENERGIFATTIG"

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Christopher Heaton-Harris

Ændringsforslag 195
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion før sektion "ENERGIFATTIG"

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

Or. en
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Begrundelse

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

Produkter med højt energiindhold, som f.eks. anvendes af folk, der udøver manuelt arbejde 
eller har en aktiv livsstil (folk, der går meget, bjergbestigere osv.). Disse produkter anvendes 
også af diabetikere til hurtigt at stabilisere blodsukkerniveauet med.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 196
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion før sektion "ENERGIFATTIG"

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer bilaget i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, litra a), som 
henviser til den energi, en fødevare giver i både nedsat og ØGET grad.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 197
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
FEDTFATTIG

FEDTFATTIG FEDTFATTIG

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
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fedtfattig, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 3 g fedt pr. 100 g eller 1,5 g pr. 100 ml 
(1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk).

fedtfattig, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 3 g fedt pr. 100 g eller 1,5 g pr. 100 ml 
(1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk). Denne 
anprisning kan anvendes, dog jf. udtrykket 
"fedtfattig" i artikel 5 i forordning (EF) nr. 
2991/94.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Or. en

Begrundelse

Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 af 5. december 1994 opstiller principperne for, hvornår 
fedtprodukter må bære anprisningen "fedtfattig". Uden dette forbehold ville anprisningen i 
forordningen være i modstrid med førnævnte forordning - en retsakt på samme niveau - og 
den ville vildlede forbrugeren og forhindre denne i at vælge et fedtprodukt med nedsat 
fedtindhold.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 198
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
UDEN MÆTTET FEDT

UDEN MÆTTET FEDT udgår
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
ikke indeholder mættet fedt, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder højst 
0,1 g mættet fedt pr. 100 g eller pr. 100 ml.
Hvis det drejer sig om fødevarer, der 
naturligt ikke indeholder mættet fedt, kan 
udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.

Or. en
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Begrundelse

Andre produkter end fedtprodukter vil være omfattet af yderligtgående anprisninger (f.eks. 
[fedtfattig] eller [fedtfri]), mens det ikke er muligt for et fedtprodukt at overholde 
betingelserne for denne anprisning. Selv fedtindholdet i olie af enkeltlav raps er syv gange 
højere end betingelsernes værdier, mens det i olivenolie er 14 gange højere.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 199
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
NATURLIG VITAMINKILDE OG/ELLER MINERALKILDE

NATURLIG VITAMINKILDE OG/ELLER 
MINERALKILDE

VITAMINKILDE OG/ELLER 
MINERALKILDE

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
en naturlig vitaminkilde og/eller 
mineralkilde, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder mindst 15 % af den 
anbefalede daglige tilførsel, som anført i 
bilaget til Rådets direktiv 90/496/EØF, pr. 
100 g eller pr. 100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
en naturlig vitaminkilde og/eller 
mineralkilde, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder mindst 15 % af 
anbefalede ernæringsværdier pr. 100 g 
(faste stoffer) og 7,5 % af de anbefalede 
ernæringsværdier pr. 100 ml (flydende 
stoffer) eller 5 % af de anbefalede 
ernæringsværdier pr. 100 kcal (12 % af de 
anbefalede ernæringsværdier for 1 MJ) 
eller 15 % af anbefalede ernæringsværdier 
pr. madportion.
I tilfælde hvor fødevarer helt naturligt er 
vitamin- og/eller mineralkilde, kan 
udtrykkene "naturligt"/"natur-" benyttes 
som forstavelse til en anprisning.

Or. en

Begrundelse

1. Codex Alimentarius' betingelser, som danner grundlag for internationale 
fødevarestandarder, bør udtrykkes i den tilsvarende EU-lovgivning om anvendelse af 
anprisninger, hvilket vil fremme harmoniseringen af lovgivningen:

a. Anprisninger med ordene "nedsat" og "øget" bør baseres på en forskel på 25 % i forhold til 
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referencefødevaren.

b. Anvendelsen af anprisninger indeholdende ordet "kilde" bør harmoniseres med Codex 
Alimentarius.

c. Anprisningen bør henvise til "natrium" i stedet for "salt".

d. Anprisninger indeholdende ordene "kilde" og "højt" med henvisning til vitaminer og 
mineraler i flydende produkter bør være baseret på henholdsvis 7,5 % af den anbefalede 
daglige tilførsel og 15 % af den anbefalede daglige tilførsel.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 200
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
BERIGET MED VITAMINER OG/ELLER MINERALER

BERIGET MED VITAMINER OG/ELLER 
MINERALER

TILSAT VITAMINER OG/ELLER 
MINERALER

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
beriget med vitaminer og/eller mineraler, og 
anprisninger, der må antages at have samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktet indeholder vitaminer og/eller 
mineraler i en betydelig mængde, som 
defineret i bilaget til Rådets direktiv 
90/496/EØF.

En anprisning, ifølge hvilken fødevaren er 
tilsat vitaminer og/eller mineraler, og 
anprisninger, der må antages at have samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktet indeholder vitaminer og/eller 
mineraler i en betydelig mængde, som 
defineret i bilaget til Rådets direktiv 
90/496/EØF.

Or. en

Begrundelse

Hvis ordet "tilsat" anvendes i stedet for "beriget", kan forbrugeren frit afgøre, hvorvidt dette 
er en positiv ting eller ej. På samme måde som en forbruger kan oplyses om, hvorvidt et højt 
indhold af vitaminer og/eller mineraler er et naturligt stof i fødevaren, er forbrugeren også 
berettiget til at vide, om det høje indhold af vitaminer og/eller mineraler er kunstigt tilsat 
fødevaren. 

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 201
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
BERIGET MED VITAMINER OG/ELLER MINERALER
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BERIGET MED VITAMINER OG/ELLER 
MINERALER

udgår

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er beriget med vitaminer og/eller mineraler, 
og anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet indeholder 
vitaminer og/eller mineraler i en betydelig 
mængde, som defineret i bilaget til Rådets 
direktiv 90/496/EØF.

Or. en

Begrundelse

1. De betingelser, der blev vedtaget af Codex Alimentarius, og som danner grundlag for 
internationale fødevarestandarder, bør udtrykkes i den tilsvarende EU-lovgivning om 
anvendelse af anprisninger, hvilket vil fremme harmoniseringen af lovgivningen på følgende 
områder:

a. Angivelserne "kolesterolreduceret " og "kolesterolfri" skal tilføjes anprisningerne.

b. Anvendelsen af anprisninger indeholdende ordet "kilde" bør harmoniseres med Codex 
Alimentarius, mens ordet "beriget" anvendes synonymt.

c. Anprisninger indeholdende ordene "kilde" og "højt" med henvisning til vitaminer og 
mineraler i flydende produkter bør være baseret på henholdsvis 7,5 % af den anbefalede 
daglige tilførsel og 15 % af den anbefalede daglige tilførsel.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 202
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
HØJT INDHOLD AF VITAMINER OG/ELLER MINERALER

HØJT INDHOLD AF VITAMINER 
OG/ELLER MINERALER

HØJT INDHOLD AF VITAMINER 
OG/ELLER MINERALER

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
mindst det dobbelte af værdien ved 
"vitamin- og mineralkilde".

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
mindst det dobbelte af værdien ved 
"vitamin- og mineralkilde".

Hvis det drejer sig om fødevarer med et Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
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naturligt højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen.

naturligt højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen. Hvis 
fødevaren har et højt indhold af vitaminer 
og/eller mineraler som følge af disses 
tilsætning til fødevaren, skal ordet "tilsat" 
anvendes i anprisningen.

Or. en

Begrundelse

Hvis ordet "tilsat" anvendes i stedet for "beriget", kan forbrugeren frit afgøre, hvorvidt dette 
er en positiv ting eller ej. På samme måde som en forbruger kan oplyses om, hvorvidt et højt 
indhold af vitaminer og/eller mineraler er et naturligt stof i fødevaren, er forbrugeren også 
berettiget til at vide, om det høje indhold af vitaminer og/eller mineraler er kunstigt tilsat 
fødevaren. 

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 203
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
FORØGET INDHOLD AF (NAVN PÅ MAKRONÆRINGSSTOFFET)

FORØGET INDHOLD AF (NAVN PÅ 
MAKRONÆRINGSSTOFFET)

FORØGET INDHOLD AF (NAVN PÅ 
NÆRINGSSTOFFET ELLER ET ANDET 
STOF)

En anprisning, ifølge hvilken indholdet af et 
eller flere næringsstoffer er forøget, og 
anprisninger, der må antages at have samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktet opfylder betingelserne for 
anprisningen "X-kilde" og produktets 
indhold af det pågældende stof er mindst 
30 % højere end i et lignende produkt.

En anprisning, ifølge hvilken indholdet af et 
eller flere næringsstoffer eller andre stoffer
er forøget, og anprisninger, der må antages 
at have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet opfylder 
betingelserne for anprisningen "indeholder 
X/X-kilde", og produktets indhold af det 
pågældende stof er mindst 25 % højere end i 
et lignende produkt.

Or. en

Begrundelse

1. De betingelser, der blev vedtaget af Codex Alimentarius, bør udtrykkes i den tilsvarende 
EU-lovgivning om anvendelse af anprisninger, hvilket vil fremme harmoniseringen:
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a. Angivelserne "kolesterolreduceret " og "kolesterolfri" skal tilføjes anprisningerne.

b. Anprisninger med ordene "nedsat" og "øget" bør baseres på en forskel på 25 % i forhold til 
referencefødevaren.

c. Anvendelsen af anprisninger indeholdende ordet "kilde" bør harmoniseres med Codex 
Alimentarius, mens ordet "beriget" anvendes synonymt.
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Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 204
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
REDUCERET INDHOLD AF (NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET)

REDUCERET INDHOLD AF (NAVN PÅ 
NÆRINGSSTOFFET)

REDUCERET INDHOLD AF (NAVN PÅ 
NÆRINGSSTOFFET ELLER ET ANDET 
STOF)

En anprisning, ifølge hvilken indholdet af et 
eller flere næringsstoffer er reduceret, og 
anprisninger, der må antages at have samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktets indhold af det pågældende 
stof er reduceret med mindst 30 % i forhold 
til et lignende produkt, undtagen for 
mikronæringsstoffer, for hvilke der 
accepteres en forskel på 10 % i forhold til 
referenceværdierne fastsat i Rådets direktiv 
90/496/EØF.

En anprisning, ifølge hvilken indholdet af et 
eller flere næringsstoffer eller andre stoffer
er reduceret, og anprisninger, der må antages 
at have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktets indhold af det 
pågældende stof er reduceret med mindst 
25 % i forhold til et lignende produkt, 
undtagen for mikronæringsstoffer, for hvilke 
der accepteres en forskel på 10 % i forhold 
til referenceværdierne fastsat i Rådets 
direktiv 90/496/EØF.

Or. en

Begrundelse

1. De betingelser, der blev vedtaget af Codex Alimentarius, og som danner grundlag for 
internationale fødevarestandarder, bør udtrykkes i den tilsvarende EU-lovgivning om 
anvendelse af anprisninger, hvilket vil fremme harmoniseringen:

a. Angivelserne "kolesterolreduceret " og "kolesterolfri" skal tilføjes anprisningerne.

b. Anprisninger med ordene "nedsat" og "øget" bør baseres på en forskel på 25 % i forhold til 
referencefødevaren.

c. Anprisningen bør henvise til "natrium" i stedet for "salt".
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Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 205
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion efter sektion "LIGHT/LET"

FRI FOR KOMÆLKSPROTEIN
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er fri for komælksprotein, og anprisninger, 
der må antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
fødevaren hverken indeholder nogen 
ingredienser med komælksprotein eller 
nogen anden bestanddel fremstillet af 
komælk. I forbindelse med fødevarer, som 
naturligt er fri for komælksprotein, kan 
ordet "naturligt" anvendes i anprisningen.

Or. en

Begrundelse

I Europa er ca. fem procent af alle børn allergiske over for komælksprotein. Forældre til 
disse børn må vide, om et produkt indeholder sådanne proteiner. Derfor må der fastsættes 
bestemmelser om klar og tydelig mærkning af produkter, der ikke indeholder komælksprotein.

Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 206
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion efter sektion "LIGHT/LET"

RIG PÅ KORTKÆDET OMEGA 3
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af kortkædet omega 3, 
og anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis følgende forudsætning er 
opfyldt:
- mindst 3 g alfalinolensyre pr. 100 g/100 
ml produkt. 
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I forbindelse med fødevarer, som er 
naturligt rige på kortkædet omega 3, kan 
ordet "naturligt" anvendes i anprisningen.

Or. en

Begrundelse

WHO anbefaler en stigende indtagelse af alfalinolensyrer, så de dækker mellem 1 og 2 % af 
energitilførslen, hvilket svarer til 2-4 g om dagen. Bilaget bør derfor indeholde bestemmelser 
om anprisninger, som hjælper forbrugerne med at finde produkter, der sætter dem i stand til 
at leve i overensstemmelse med denne anbefaling. 

Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 207
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion efter sektion "LIGHT/LET"

RIG PÅ LANGKÆDET OMEGA 3
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af langkædet omega 3, 
og anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis følgende forudsætning er 
opfyldt:
- mindst 40 mg langkædet omega 3 (dvs. 
EPA+DHA som findes naturligt i fiskeolie) 
pr. 100 g/100 ml produkt. 
I forbindelse med fødevarer, som er 
naturligt rige på langkædet omega 3, kan 
ordet "naturligt" anvendes i anprisningen.

Or. en

Begrundelse

WHO og mange ernæringseksperter og politiske rådgivere anbefaler, at vi øger vores 
indtagelse af langkædet omega 3 (EPA og DHA). De primære kilder til disse fedtsyrer er fede 
fisk og fødevarer, som er tilsat fiskeolie. Fødevarer, som indeholder ovenstående mængder 
langkædet omega 3, bidrager i høj grad til, at forbrugeren når op på den anbefalede tilførsel.



(Ekstern oversættelse) 

PE 355.746v02-00 98/101 AM\562665DA.doc

DA

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 208
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion efter sektion "LIGHT/LET"

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

Or. en

Begrundelse

Det er ekstremt vigtigt, at det er muligt at anvende anprisninger af det høje indhold af 
fedtsyrer og omega 3, for at sikre EU-befolkningens korrekte ernæring og folkesundhed.
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Ændringsforslag af Alexander Stubb

Ændringsforslag 209
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion efter sektion "RIG PÅ ENKELTUMÆTTET FEDT" (ny)

RIG PÅ OMEGA 3
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af omega 3, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis følgende to forudsætninger 
er opfyldt:
- mindst 3 g alfalinolensyre pr. 100 g 
produkt
- mindst 300 mg Omega 3 med meget lang 
kæde pr. 100 g produkt

Or. en

Begrundelse

WHO anbefaler, at forbrugerne øger indtaget af alfalinolensyrer til 1-2 % af energien, hvilket 
svarer til ca. 2-4 g om dagen. De primære kilder til alfalinolensyre er margarine, smørbare 
fedtstoffer, kager, småkager, stegte fødevarer. Det foreslåede niveau betyder, at et fornuftigt 
dagligt indtag af f.eks. 20 g margarine/smørbart fedtstof vil give 0,6 g alfalinolensyre om 
dagen.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 210
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion efter sektion "KOLESTEROLFRI" (ny)

KOLESTEROLFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er kolesterolfri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,02g 
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kolesterol/100 g (for faste stoffer) og højst 
0,01g kolesterol/100 ml (for flydende 
produkter), samt 
1. under 1,5 g mættet fedt/100 g (for faste 
stoffer) eller 
2. 0,75g mættet fedt/100 ml (for flydende 
produkter), idet de mættede fedtstoffer ikke 
må udgøre mere end 10 % af 
energiindholdet.
Drejer det sig om fødevarer, der fra 
naturens side er kolesterolfri, kan udtrykket 
"naturlig(t)" anvendes i anprisningen.

Or. en

Begrundelse

1. De betingelser, der blev vedtaget af Codex Alimentarius, og som danner grundlag for 
internationale fødevarestandarder, bør udtrykkes i den tilsvarende EU-lovgivning om 
anvendelse af anprisninger, hvilket vil fremme harmoniseringen af lovgivningen på følgende 
områder:

a. Angivelserne "kolesterolreduceret " og "kolesterolfri" skal tilføjes anprisningerne.

b. Anprisningen bør henvise til "natrium" i stedet for "salt".

c. Anprisninger indeholdende ordene "kilde" og "højt" med henvisning til vitaminer og 
mineraler i flydende produkter bør være baseret på henholdsvis 7,5 % af den anbefalede 
daglige tilførsel og 15 % af den anbefalede daglige tilførsel.

Ændringsforslag af Małgorzata Handzlik

Ændringsforslag 211
Bilag

Ernæringsanprisninger og betingelserne for anvendelse heraf
Bilag, ny sektion efter sektion "OMEGA 3" (ny)

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

Or. en

Begrundelse

1. De betingelser, der blev vedtaget af Codex Alimentarius, og som danner grundlag for 
internationale fødevarestandarder, bør udtrykkes i den tilsvarende EU-lovgivning om 
anvendelse af anprisninger, hvilket vil fremme harmoniseringen af lovgivningen på følgende 
områder:

a. Angivelserne "kolesterolreduceret " og "kolesterolfri" skal tilføjes anprisningerne.

b. Anprisningen bør henvise til "natrium" i stedet for "salt".

c. Anprisninger indeholdende ordene "kilde" og "højt" med henvisning til vitaminer og 
mineraler i væsker bør være baseret på henholdsvis 7,5 % af den anbefalede daglige tilførsel 
og 15 % af den anbefalede daglige tilførsel.
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