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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 60

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag (text utgår).

Or. en

Motivering

Detta är en alldeles för detaljerad rättsakt som medför mycket liten, om någon, nytta för 
konsumenten. Förslaget överskrider EU:s behörighet att lägga sig i medlemsstaternas 
hälsovårdspolitik och skulle få negativa effekter på saluförande och marknadsföring av 
livsmedel och därigenom undanhålla information från konsumenterna.
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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 61
Skäl 2a (nytt)

(2a) För att samtidigt garantera högsta 
möjliga nivå på konsumentskyddet bör 
förordningen om hälsopåståenden inte 
gälla för medlemsstater som förbjuder 
hälsopåståenden.

Or. da

Motivering

I vissa medlemsstater ingår ett förbud mot hälsopåståenden som ett led i en hög nivå på 
konsumentskyddet. För att dessa medlemsstater skall kunna ha kvar sitt förbud bör de inte 
omfattas av förordningen. Hänsynen till den inre marknaden bör inte ta företräde framför 
konsumentskyddet.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 62
Skäl 5a (nytt)

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

Or. en

Motivering

Myndigheterna i vissa medlemsstater håller på att utforska och utveckla de mest 
konsumentvänliga formaten inom ramen för frivilliga program för 
näringsvärdesdeklarationer på förpackningar. Sådana program, när de väl införts av 
nationella myndigheter, bör inte förbjudas så länge de är förenliga med de principer som 
hävdas i denna förordning och tills ett gemensamt EU-program för 
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näringsvärdesdeklarationer tagits fram.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 63
Skäl 8

(8) Det finns en mångfald olika påståenden 
som för närvarande används på märkningen 
av och i reklamen för livsmedel i vissa 
medlemsstater och som gäller ämnen som 
inte påvisats vara gynnsamma eller om vilka 
det för närvarande inte råder tillräcklig 
vetenskaplig enighet. Det måste säkerställas 
att det har påvisats att de ämnen för vilka 
det görs ett påstående har en gynnsam 
näringsmässig eller fysiologisk effekt.

(8) Det finns en mångfald olika påståenden 
som för närvarande används på märkningen 
av och i reklamen för livsmedel i vissa 
medlemsstater och som gäller ämnen som 
inte påvisats vara gynnsamma eller om vilka 
det för närvarande inte råder tillräcklig 
vetenskaplig enighet. Det måste därför 
säkerställas att det vetenskapligt påvisats att 
de ämnen för vilka det görs ett påstående har 
en gynnsam näringsmässig eller fysiologisk 
effekt och att det samtidigt påvisas att 
förtäring av ämnena sannolikt inte är 
förenad med några potentiella 
biverkningar.

Or. da

Motivering

Det är oförsvarligt att det är den enskilde konsumenten som skall ha ansvaret för att undvika 
negativa biverkningar av sina livsmedel. Detta innebär ju att det ställs höga krav på den 
enskilde konsumenten i fråga om vilka livsmedel som köps och vem i familjen som får äta vad 
och i vilka mängder. Om det inte ställs krav på att den vetenskapliga dokumentationen också 
skall omfatta långtidsundersökningar av biverkningarna och ämnenas stabilitet riskerar 
konsumenten att utsättas för en hälsorisk, samtidigt som det inte finns tillräckliga bevis för 
vilka egenskaper produkterna har ur hälsosynvinkel.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 64
Skäl 10a (nytt)

(10a) Näringspåståenden och 
hälsopåståenden informerar konsumenten 
om vissa egenskaper hos livsmedlet. Det är 
mycket viktigt att konsumenterna förstår 
den roll livsmedel spelar för och den plasts 
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de intar i en balanserad kost.
Det vore därför lämpligt att kommissionen 
på grundval av vetenskapliga råd från 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet fastställer 
referensvärden för intag av näringsämnen, 
som skall anges på etiketten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att konsumenterna ges tillräckligt med information om hur enskilda livsmedel, 
och särskilt sådana som är försedda med påståenden, passar in i en balanserad kost. Därför 
vore det lämpligt om man på etiketten på livsmedel som bär närings- och hälsopåståenden 
infogar dessa påståenden i en kontext om vikten av en balanserad kost och en sund livsstil. 

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 65
Skäl 10a (nytt)

(10a) Det är av avgörande vikt att det 
fastställs en klar och precis definition av 
begreppet ”genomsnittskonsumenten” 
innan förordningen träder i kraft.

Or. da

Motivering

Den nuvarande definitionen av begreppet ”genomsnittskonsumenten” är otillräcklig och 
därför är den obrukbar då det skall fastställas en vettig ram för vad som är förnuftiga 
hälsopåståenden. Det vore rimligt att man hade kriterier som utgångspunkt för bedömningen 
av när en konsument skall uppfattas som ”välinformerad” eller ”försiktig”. Det måste 
redogöras för vilka kriterier och mätmetoder som använts för att definiera den europeiska 
genomsnittskonsumenten, för att man skall kunna undgå att vissa grupper av konsumenter 
vilseleds, samtidigt som man tryggar producenternas möjligheter att dokumentera hur 
hälsopåståendena uppfattas av konsumenterna.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 66
Skäl 10a (nytt)



AM\562665SV.doc 5/1 PE 355.746v01-00

SV

(10a) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen och i syfte att 
medge effektiv tillämpning av de skydd som 
följer av den bör denna förordning som ett 
riktmärke ta en genomsnittskonsument, 
som är rimligt välinformerad och rimligt 
uppmärksam och försiktig samt beakta 
sociala, kulturella och språkliga faktorer, 
på det sätt som EG-domstolen tolkar dem, 
men den skall även innehålla bestämmelser 
för att förhindra att konsumenter, vilkas 
egenskaper gör dem särskilt sårbara för 
vilseledande påståenden, utnyttjas.

Or. en

Motivering

Allmän inledning till definitionen i artikel 2.8 av begreppet ”genomsnittskonsument”.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 67
Skäl 10b (nytt)

(10b) Det är lämpligt att skydda samtliga 
konsumenter från vilseledande påståenden. 
EG-domstolen har emellertid i domar 
rörande marknadsföringsmål efter 
antagandet av direktiv 84/450/EG funnit 
det nödvändigt att undersöka effekterna för 
en imaginär typisk konsument.
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
och i syfte att medge effektiv tillämpning av 
de skydd som följer av den bör denna 
förordning som ett riktmärke ta en 
genomsnittskonsument, som är rimligt 
välinformerad och rimligt uppmärksam och 
försiktig samt beakta sociala, kulturella och 
språkliga faktorer, på det sätt som 
EG-domstolen tolkar dem, men den bör 
även innehålla bestämmelser för att 
förhindra att konsumenter, vilkas 
egenskaper gör dem särskilt sårbara för 
vilseledande påståenden, utnyttjas.
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Or. en

Motivering

Liksom fallet är med begreppet ”illojalt handelsbruk ” är det viktigt att definitionen 
”genomsnittskonsument” utgår ur artikeln. Det handlar ju framför allt om att alla 
konsumenter skall skyddas mot vilseledande påståenden och då måste också alla konsumenter 
omfattas, vilket innebär att man måste ta vederbörlig hänsyn också till svaga konsumenter.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 68
Skäl 10b (nytt)

(10b) Näringspåståenden och 
hälsopåståenden informerar konsumenten 
om vissa egenskaper hos livsmedlet. Det är 
mycket viktigt att konsumenterna förstår 
den roll livsmedel spelar för en balanserad 
kost. Det vore därför lämpligt att 
kommissionen på grundval av 
vetenskapliga råd från myndigheten 
fastställer referensvärden för intag av 
näringsämnen, som skall anges på 
etiketten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att konsumenterna ges tillräckligt med information om hur enskilda livsmedel, 
och särskilt sådana som är försedda med påståenden, passar in i en balanserad kost. Därför 
vore det lämpligt om det på etiketten på livsmedel som bär närings- och hälsopåståenden 
ingår råd om vikten av en balanserad kost och en sund livsstil.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 69
Skäl 11

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

(11) Vetenskapliga belägg bör vara den 
viktigaste aspekten att beakta vid 
användningen av näringspåståenden och 
hälsopåståenden, och de 
livsmedelsföretagare som använder 
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påståenden bör motivera dem. påståenden bör motivera dem. De 
vetenskapliga beläggen för påståendena 
bör vara proportionerliga till den typ av 
fördelar som påstås.

Or. en

Motivering

Innehållet i påståendena måste stå i proportion till kraven på utvecklingen av vetenskapliga 
belägg.

Ändringsförslag från Alexander Stubb

Ändringsförslag 70
Skäl 13a (nytt)

(13a) Regler för att använda påståendet 
”med låg fetthalt” anges i förordning (EG) 
nr 2991/94 av den 5 december 1994 om 
regler för bredbara fetter1. Kompletterande 
begränsningar gällande påståenden om 
fetthalten bör därför tills vidare inte 
tillämpas på bredbara fetter.
_____________
¹ EGT L 316, 9.12.1994, s. 2.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör inte gälla för bredbara fetter för vilka det finns separata bestämmelser 
i förordning (EG) nr 2991/94. Det bör tydligt anges att påståenden om fetthalten tills vidare 
inte kommer att tillämpas på bredbara fetter. Sådana påståenden är för närvarande tillåtna i 
enlighet med direktivet om näringsvärdesdeklaration för livsmedel i förhållande till det 
allmänna direktivet om märkning och på grundval av nationell särskild lagstiftning och 
nationella riktlinjer (Österrike, Tyskland, Nederländerna, Förenade kungariket etc.) Dessa 
påståenden har använts i över 40 år och bidragit till konsumenternas kunskaper.
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Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 71
Skäl 17

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

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

Or. en

Motivering

”Vedertagna och okontroversiella vetenskapliga fakta” måste bedömas av oberoende 
forskare. Därför behöver Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet delta.

Ändringsförslag från Alexander Stubb

Ändringsförslag 72
Skäl 20

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

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

Or. en

Motivering

Det är innebörden i hälsopåståendet snarare än en semantisk undersökning av dess 
formulering som bör undersökas och godkännas av myndigheten. 

***Om detta ändringsförslag tillåts skall ändringsförslag 7 dras tillbaka***
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Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 73
Skäl 20

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

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

I förfarandet för godkännande bör ingå att 
en konsumentpanel bedömer hur 
påståendet uppfattas och förstås.

Or. en

Motivering

Ordet ”måste” stärker texten. Konsumenter kan uppfatta ett påståendes innebörd på ett annat 
sätt än vad forskare och/eller industrin avsett. Det är därför viktigt att införa en 
konsumentpanel i godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 74
Skäl 20

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

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

Or. da

Motivering

Det är av avgörande vikt att hälsopåståenden godkänns mot bakgrund av en konkret 
bedömning av formuleringen och presentationen av dem.
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 75
Skäl 21

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

utgår

Or. da

Motivering

Påståenden bör inte godkännas om inte den vetenskapliga riskbedömningen kan stå till tjänst 
med alla de upplysningar som ett riskhanteringsbeslut bör bygga på. Om det är meningen att 
det vid bedömningen skall tas hänsyn till ”andra berättigade faktorer”, då bör dessa faktorer 
klart definieras och kriterier fastställas med tanke på detta. På det sättet fastställs ett 
jämförelseunderlag för om ett hälsopåstående skall tillåtas eller förbjudas. En sådan 
klarläggning behövs innan förfarandet med anmälan av hälsopåståenden kan träda i kraft.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 76
Skäl 25a (nytt)

(25a) Registrerade uppgifter från olika 
medlemsstater bör kunna jämföras med 
varandra. Företag som saluför sina 
produkter med hjälp av hälsopåståenden 
bör svara för en del av merkostnaderna för 
tillsynen. 

Or. da

Motivering

För att uppgifterna skall kunna bli till nytta, till exempel för utvärdering och förbättring av 
näringsmedelspolitiken som helhet, måste det gå att jämföra dem i de olika medlemsstaterna. 
Eftersom man kan vänta sig att det blir till nytta för företagen om hälsopåståenden godkänns 
bör företag som saluför produkter med hjälp av hälsopåståenden ta på sig en del av 
kostnadsansvaret för tillsyn och övervakning. Av problematiken kring de genmodifierade 
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organismerna har vi lärt oss att den tillsyn som behövs ställer krav på stora ekonomiska 
resurser och att detta går ut över skattebetalarna.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 77
Artikel 1, punkt 1a (nytt)

1a. Förordningen gäller endast de 
medlemsstater som på förhand tillåter 
hälsopåståenden.

Or. da

Motivering

I vissa medlemsstater ingår ett förbud mot hälsopåståenden som ett led i en hög nivå på 
konsumentskyddet. För att dessa medlemsstater skall kunna ha kvar sitt förbud bör de inte 
omfattas av förordningen. Hänsynen till den inre marknaden bör inte ta företräde framför 
konsumentskyddet.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 78
Artikel 1, punkt 2

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

2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som skall släppas ut på 
marknaden och levereras som sådana till 
konsumenten, vilket även omfattar 
livsmedel som släpps ut på marknaden 
oförpackade eller levereras i bulk. Den 
skall också tillämpas på livsmedel avsedda 
att levereras till restauranger, sjukhus, 
skolor, serveringar och liknande storkök. 
Denna förordning skall inte tillämpas på 
varumärken som överensstämmer med 
bestämmelserna i rådets första direktiv 
89/104/EEG av den 21 december 1988 om 
tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar1, och rådet förordning 
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(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om 
gemenskapsvarumärken2.
_________________
¹ EGT L 40, 11.2.1989, s. 1.
² EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Motivering

Tryggande av konsumentskyddet i samband med varumärken kan uppnås genom att 
varumärkena registreras (i enlighet med artikel 3 i direktiv 89/104/EEG om varumärken). Om 
denna förordning skulle omfatta varumärken skulle det innebära dubbel lagstiftning: såväl på 
nivån för registrering av varumärken som på nivån för näringspåståenden och 
hälsopåståenden.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 79
Artikel 1, punkt 2

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

2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
märkning och presentation av samt i reklam 
för livsmedel som släpps ut på marknaden 
och som är avsedda att levereras som 
sådana till konsumenten. Den skall också 
tillämpas på livsmedel avsedda att levereras 
till restauranger, sjukhus, skolor, serveringar 
och liknande storkök. Förordningen gäller 
inte varumärken som överensstämmer med 
direktiv 89/104/EEG och förordning (EG) 
nr 40/94 i dess ändrade lydelse.

Or. nl

Motivering

För att nuvarande varumärken skall kunna finnas kvar och fortsätta användas.

För att bevara förtroendet bland konsumenterna.



AM\562665SV.doc 13/1 PE 355.746v01-00

SV

Ändringsförslag från Henrik Dam Kristensen

Ändringsförslag 80
Artikel 1, punkt 2

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

2. Denna förordning skall tillämpas på 
näringspåståenden och hälsopåståenden i 
affärskommunikation om livsmedel i 
samband med märkning och presentation av 
samt reklam för livsmedel som skall 
levereras som sådana till konsumenten, 
vilket även omfattar livsmedel som släpps 
ut på marknaden oförpackade eller 
levereras i bulk. Den skall också tillämpas 
på livsmedel avsedda att levereras till 
restauranger, sjukhus, skolor, serveringar 
och liknande storkök.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla typer av affärskommunikation om livsmedel ingår i bestämmelserna i 
denna förordning. Samtidigt utelämnas inte livsmedel som släpps ut på marknaden 
oförpackade eller som levereras i bulk från bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag från Henrik Dam Kristensen

Ändringsförslag 81
Artikel 1, punkt 2a (ny)

2a. Ett varumärke, märkesnamn eller 
fantasinamn som förekommer i märkning 
eller presentation av eller i reklam för 
livsmedel, och som kan uppfattas av 
konsumenterna som ett näringspåstående 
eller hälsopåstående, får endast användas 
tillsammans med ett relevant, därmed 
sammanhängande näringspåstående eller 
hälsopåstående som uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning, i 
denna märkning, presentation eller reklam. 
Ett varumärke, märkesnamn eller 
fantasinamn som anger eller hävdar att 
produkten har en effekt på hälsan eller 
vissa sjukdomar skall sålunda åtföljas av 
ett hälsopåstående och ett varumärke, 
märkesnamn eller fantasinamn som 
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hänvisar till vissa näringsämnen och/eller 
den näringsmässiga sammansättningen av 
livsmedlet skall åtföljas av ett 
näringspåstående. När det gäller 
varumärken, märkesnamn eller 
fantasinamn som funnits före den 1 januari 
2005 skall denna bestämmelser träda i kraft 
den [två år efter datum för ikraftträdandet].

Or. en

Motivering

Det är viktigt att varumärken, märkesnamn eller fantasinamn som konsumenterna kan 
uppfatta som närings- eller hälsopåståenden också regleras i enlighet med bestämmelserna i 
förordningen.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 82
Artikel 1, punkt 4a (ny)

4a. Denna förordning skall inte tillämpas 
på varumärken som uppfyller kraven enligt 
direktiv 89/104/EEG och förordning (EG) 
nr 40/94.
Alla andra former av kommersiella 
märkesnamn (såsom varumärken och 
handelsbeteckningar), vilkas användning 
kan falla inom ramen för denna 
förordning, skall inte omfattas av villkoren 
enligt denna förordning, under 
förutsättning att de kommersiella 
märkesnamn som i sig utgör ett närings-
eller hälsopåstående åtföljs av ett 
kompletterande närings- eller 
hälsopåstående närhelst märkesnamnet 
används vid märkning och presentation av 
eller reklam för livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 83
Artikel 2, stycke 2, led 1
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(1) påstående: budskap eller framställning 
som inte är obligatorisk enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning, inklusive framställningar 
bestående av bilder, grafiska element eller 
symboler, och som anger, låter förstå eller 
antyder att ett livsmedel har särskilda 
egenskaper.

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

Or. en

Motivering

Varumärkeslagstiftningen garanterar redan att vilseledande märken inte kan registreras och 
att sådana som registrerats på felaktiga grunder kan avlägsnas. Dessutom ses varumärken 
inte som ”påståenden” i den mening som avses i förordningen och de strider inte mot dess 
angivna syfte att skydda konsumenterna mot vilseledande påståenden. Det kommande 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder kommer att se till att påståenden som görs i form av 
ett varumärke måste uppfyllas av produkten. Detta är onödig dubblering av 
lagstiftningsbestämmelser i en fråga som redan reglerats på annat håll (om 
varumärkeslagstiftningen och om otillbörliga affärsmetoder).

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 84
Artikel 2, stycke 2, led 8

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

utgår

Or. nl

Motivering

Liksom fallet är med begreppet ”illojalt handelsbruk ” är det viktigt att definitionen 
”genomsnittskonsument” utgår ur artikeln. Det handlar ju framför allt om att alla 
konsumenter skall skyddas mot vilseledande påståenden och då måste också alla konsumenter 
omfattas, vilket innebär att man måste ta vederbörlig hänsyn också till svaga konsumenter.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 85
Artikel 2, stycke 2, led 8
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(8) genomsnittskonsument: en konsument 
som är tämligen välinformerad och 
tämligen uppmärksam och försiktig.

utgår

Or. da

Motivering

Den nuvarande definitionen av begreppet ”genomsnittskonsumenten” är otillräcklig och 
därför är den obrukbar då det skall fastställas en vettig ram för vad som är förnuftiga 
hälsopåståenden. Det vore rimligt att man hade kriterier som utgångspunkt för bedömningen 
av när en konsument skall uppfattas som ”välinformerad” eller ”försiktig”. Det måste 
redogöras för vilka kriterier och mätmetoder som använts för att definiera den europeiska 
genomsnittskonsumenten, för att man skall kunna undgå att vissa grupper av konsumenter 
vilseleds, samtidigt som man tryggar producenternas möjligheter att dokumentera hur 
hälsopåståendena uppfattas av konsumenterna.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 86
Artikel 2, stycke 2, led 8a (nytt)

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

Or. en

Motivering

För att uppnå konsekvens används här den definition av kosttillskott från direktiv 
2002/46/EG.
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 87
Artikel 3, stycke 2, led (da) (nytt)

(da) strida mot nationella kostråd

Or. da

Motivering

Matvanorna är olika i olika medlemsländer och därför bör påståendena stå i 
överensstämmelse med nationella kostråd.

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 88
Artikel 4, rubrik

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Villkor för användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Or. en

Motivering

Näringsprofiler är ett viktigt positivt kriterium för eventuell användning av 
näringspåståenden och hälsopåståenden. Därför bör man istället för begränsningar se 
positiva aspekter, nämligen användningsvillkor.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 89
Artikel 4, rubrik

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Villkor för användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Or. en

Motivering

Vetenskapliga bedömningar måste ligga till grund för fastställandet av näringsprofilerna. 
Kommissionens utvärdering av näringsprofilen för livsmedlet eller kategorierna av 
livsmedlen, på grundval av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets deltagande, är 
verkligen hörnstenen i denna förordning.
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Ändringsförslag från Toine Manders

Ändringsförslag 90
Artikel 4

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Näringsprofiler

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

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen 
för Europaparlamentet och rådet 
framlägga en utredning av om det är 
önskvärt och genomförbart att kräva att det 
fastställs näringsprofiler som livsmedel 
måste uppfylla för att förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden. 
Denna utredning skall göras efter att det 
inhämtats uttalande från 
livsmedelsmyndigheten och i samråd med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare. Utredningen skall 
bygga på vetenskaplig kunskap om kost och 
nutrition och om deras förhållande till 
hälsa, särskilt med beaktande av

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, (a) mängderna av vissa näringsämnen och 

andra ämnen i livsmedlet,
(b) socker, (b) den roll ett livsmedel ur en viss 

livsmedelskategori spelar inom kosten och 
den betydelse för kosten det har,

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

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

Om utredningen visar att det är önskvärt 
och genomförbart med krav på att 
näringsprofiler fastställs för att livsmedel 
skall kunna förses med näringspåståenden 
eller hälsopåståenden, skall kommissionen, 
i enlighet med artikel 251 i fördraget, 
föreslå en ändring av denna förordning, 
med hänsyn tagen till utredningen och till 
resultaten av samrådet samt till 
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berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.

subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

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

Or. nl

Motivering

Man kan fråga sig om det är önskvärt eller genomförbart med krav på näringsprofiler för att 
närings- eller hälsopåståenden om livsmedel skall få användas. Det är ingen större mening 
med att dela in livsmedlen i livsmedel med bra eller mindre bra profil, eftersom den 
avgörande faktorn är i vilka proportioner de olika livsmedlen konsumeras. Därför är det 
fullkomligt oklart om näringsprofilerna spelar någon effektiv roll i kampen mot övervikt.
Också ur vetenskaplig synvinkel betraktat är begreppet nytt och omoget och inte heller har 
det testats i ens en enda medlemsstat. Till sist är det med tanke på subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i högsta grad tvivel underkastat om man bör införa 
näringsprofiler, eller om detta alls är en uppgift som kommer an på lagstiftningen.
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Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 91
Artikel 4

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

Or. en

Motivering

Om man i lagstiftningen börjar kräva att det skall införas näringsprofiler för att påståenden 
skall få användas, då kommer följden att bli en diskriminering av vissa produktgrupper. Detta 
är inte bra, eftersom alla produktkategorier kan vara inslag i en väl avvägd kost.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 92
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

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

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen,
på grundval av ett förslag från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs i 
artikel 251 i fördraget, ange vilka 
näringsämnen och andra ämnen som 
spelar en särskilt viktig roll för en 
balanserad kost och fastställa 
referensvärden för intag av dessa. 

Or. en

Motivering

Istället för att undanhålla konsumenterna information, i form av näringsprofiler, om det 
relativa värdet av vissa livsmedel i deras kost bör konsumenterna utbildas mer om livsmedels 
näringsegenskaper, om vilket behov av näring de har och om den relativa roll ett livsmedel 
spelar i den dagliga kosten.
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Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 93
Artikel 4, rubrik och punkt 1, stycke 1

Begränsningar vad gäller användningen av
näringspåståenden och hälsopåståenden

Villkor för användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

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

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen,
på grundval av ett förslag från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs i 
artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden. 

Or. en

Motivering

Vetenskapliga bedömningar måste ligga till grund för fastställandet av näringsprofilerna. 
Kommissionens utvärdering av näringsprofilen för livsmedlet eller kategorierna av 
livsmedlen, på grundval av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets deltagande, är 
verkligen hörnstenen i denna förordning.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 94
Artikel 4, rubrik och punkt 1, stycke 1

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Villkor för användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

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

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

Motivering

Exempel från utlandet visar att det är en komplex uppgift att fastställa näringsprofiler och att 
detta kräver tillräckligt med tid och diskussioner. Med tanke på att denna fråga är i högsta 
grad politisk och teknisk bör såväl Europaparlamentet som myndigheten delta i processen.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 95
Artikel 4, rubrik och punkt 1, stycke 1

Begränsningar vad gäller användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Särskilda villkor för användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 96
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs 

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall kommissionen 
förelägga Europaparlamentet och rådet ett 
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i artikel 23.2, fastställa särskilda 
näringsprofiler som livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel måste uppfylla för 
att förses med näringspåståenden eller 
hälsopåståenden. 

förslag om europeiska riktlinjer för kost. 
Dessa skall innehålla allmänna näringsråd 
och samtidigt beakta nationella kulturella 
och kostmässiga skillnader samt det arbete 
som utförts av WHO och Codex 
Alimentarius. Senast 24 månader efter det 
att de europeiska riktlinjerna för kost har 
antagits skall kommissionen, i enlighet med 
det förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
fastställa särskilda näringskriterier som
vissa kategorier av livsmedel måste 
motsvara för att förses med 
hälsopåståenden. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 97
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

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

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas 
med hänvisning till mängderna av följande 
näringsämnen i livsmedlet:
- mängderna av vissa näringsämnen och 
andra ämnen i livsmedlet,
- livsmedlets (eller livsmedelskategoriernas) 
betydelse för en balanserad kost,
- livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
totala näringsmässiga sammansättning och 
förekomsten av näringsämnen och andra 
ämnen som vetenskapligt har erkänts ha en 
positiv inverkan på hälsan, under 
förutsättning att de förekommer naturligt i 
livsmedlet.

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.
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Or. en

Motivering

Vetenskapliga bedömningar måste ligga till grund för fastställandet av näringsprofilerna. 
Kommissionens utvärdering av näringsprofilen för livsmedlet eller kategorierna av 
livsmedlen, på grundval av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets deltagande, är 
verkligen hörnstenen i denna förordning

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 98
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

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

utgår

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.

Or. en

Motivering

Istället för att undanhålla konsumenterna information, i form av näringsprofiler, om det 
relativa värdet av vissa livsmedel i deras kost bör konsumenterna utbildas mer om livsmedels 
näringsegenskaper, om vilket behov ar näring de har och om den relativa roll ett livsmedel 
spelar i den dagliga kosten.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 99
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

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

Dessa näringsprofiler skall fastställas för 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
med särskild hänsyn till följande:

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

(b) socker, (b) livsmedlets (eller 
livsmedelskategoriernas) betydelse för 
kosten för befolkningen i allmänhet eller, i 
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tillämpliga fall, för vissa riskgrupper, 
däribland barn. Vederbörlig hänsyn skall 
tas till kostvanor och konsumtionsmönster i 
de olika medlemsstaterna,

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

Or. en

Motivering

Syftet med denna förordning är inte att i den fastställa kriterierna för näringsprofiler. I 
förordningen bör endast de flexibla lagstiftningsramarna fastställas för de tekniska och 
vetenskapliga definitionerna av näringsprofilerna, och det skall garanteras att hänsyn tas till 
den stora bredden av livsmedel och konsumenter vilka bidrar till komplexiteten på den 
europeiska marknaden.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 100
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

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

utgår

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror,
(b) socker,
(c) salt/natrium.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 101
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

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

Dessa näringsprofiler skall fastställas för 
livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel 
med särskild hänsyn till följande:

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 102
Artikel 4, punkt 1, stycke 3

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

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

Or. en
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Motivering

Istället för att undanhålla konsumenterna information, i form av näringsprofiler, om det 
relativa värdet av vissa livsmedel i deras kost bör konsumenterna utbildas mer om livsmedels 
näringsegenskaper, om vilket behov ar näring de har och om den relativa roll ett livsmedel 
spelar i den dagliga kosten.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 103
Artikel 4, punkt 1, stycke 3

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, 

Yttrandet skall beakta vetenskapliga fakta 
om kost och nutrition och om deras 
förhållande till hälsa, och i synnerhet

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 104
Artikel 4, punkt 1, stycke 3

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 105
Artikel 4, punkt 1, stycke 3

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 106
Artikel 4, punkt 1, stycke 4

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

utgår

Or. en

Motivering

Istället för att undanhålla konsumenterna information, i form av näringsprofiler, om det 
relativa värdet av vissa livsmedel i deras kost bör konsumenterna utbildas mer om livsmedels 
näringsegenskaper, om vilket behov av näring de har och om den relativa roll ett livsmedel 
spelar i den dagliga kosten.
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Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 107
Artikel 4, punkt 1, stycke 4

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

Särskilda undantag från skyldigheten att 
respektera näringsprofilerna för att få 
använda näringspåståenden eller 
hälsopåståenden och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga bedömningar måste ligga till grund för fastställandet av näringsprofilerna. 
Kommissionens utvärdering av näringsprofilen för livsmedlet eller kategorierna av 
livsmedlen, på grundval av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets deltagande, är 
verkligen hörnstenen i denna förordning.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 108
Artikel 4, punkt 1, stycke 4

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

Undantag från skyldigheten att respektera 
näringsprofilerna för att få använda 
näringspåståenden eller hälsopåståenden 
och uppdateringar för att ta hänsyn till 
relevant vetenskaplig utveckling skall 
fastställas i enlighet med det förfarandet som 
avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

För bättre konsekvens och exakthet.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 109
Artikel 4, punkt 1, stycke 4
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Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Undantag från skyldigheten att respektera 
näringsprofilerna för att få använda 
näringspåståenden eller hälsopåståenden 
och uppdateringar för att ta hänsyn till 
relevant vetenskaplig utveckling skall 
fastställas i enlighet med det förfarandet som 
avses i artikel 23.2.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 110
Artikel 4, punkt 2

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

2. Genom undantag från punkt 1 skall, även 
om vissa särskilda näringsämnen i ett 
livsmedel överskrider näringsprofilen,
näringspåståenden och hälsopåståenden
som för övrigt överensstämmer med denna 
förordning vara tillåtna, under förutsättning 
att information om det särskilda 
näringsämne som överskrider 
näringsprofilen anges i anslutning till 
näringspåståendet eller hälsopåståendet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 111
Artikel 4, punkt 2

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

utgår

Or. en

Motivering

Istället för att undanhålla konsumenterna information, i form av näringsprofiler, om det 
relativa värdet av vissa livsmedel i deras kost bör konsumenterna utbildas mer om livsmedels 
näringsegenskaper, om vilket behov av näring de har och om den relativa roll ett livsmedel 
spelar i den dagliga kosten.

Ändringsförslag från Toine Manders

Ändringsförslag 112
Artikel 4, punkt 2

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

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

Or. nl

Motivering

Så här kan det inte få vara, att man inte får informera om bevisligen gynnsamma egenskaper 
hos en produkt, bara för att produkten innehåller större mängder av något ämne än vad som 
fastställts i profilerna. Till exempel ost innehåller ju som bekant stora mängder kalcium, som 
bevisligen är till nytta, men nu finns det risk för att osttillverkarna inte skall få gå ut med 
information om detta, eftersom osten innehåller sådana halter av fett att det överskrider 
näringsprofilen. Med det här ändringsförslaget skapas det garantier för att konsumenterna 
själva kan fatta beslut om valet av livsmedel, utgående från klar och vederhäftig information.
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Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 113
Artikel 4, punkt 2

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

2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden och hälsopåståenden
vara tillåtna, under förutsättning att 
konsumenterna i anslutning till 
näringspåståendet eller hälsopåståendet 
informeras om mängden av de 
näringsämnen som överskrider de mängder 
som anges i näringsprofilerna i enlighet 
med punkt 1. Hänvisningar kan göras till 
den information som tillhandahålls i 
enlighet med direktiv 90/496/EEG.

Or. en

Ändringsförslag från Toine Manders

Ändringsförslag 114
Artikel 4, punkt 3

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

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

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

Or. nl

Motivering

Om det på förhand stadgas om att man inte får använda näringspåståenden om öl och vin, då 
får konsumenten inte tillgång till korrekt och fullständig information som underlag för sina 
köpbeslut. Detta innebär en diskriminering jämfört med hur andra livsmedel behandlas, i 
fråga om vilka man t.ex. mycket väl får använda påståendet ”låg sockerhalt”. Därför måste 
det vara tillåtet med näringspåståenden också om öl och vin, förutsatt att de uppfyller 
definitionerna i bilagan.
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Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 115
Artikel 4, punkt 3

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

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

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

Or. en

Motivering

Istället för att undanhålla konsumenterna information, i form av näringsprofiler, om det 
relativa värdet av vissa livsmedel i deras kost bör konsumenterna utbildas mer om livsmedels 
näringsegenskaper, om vilket behov av näring de har och om den relativa roll ett livsmedel 
spelar i den dagliga kosten.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 116
Artikel 4, punkt 3

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Påståenden bör vara tillåtna under förutsättning att det finns vetenskapliga belägg och att de 
överensstämmer med de allmänna kostprinciper som fastställs i förslaget.
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Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 117
Artikel 4, punkt 3

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Definitionen av hälsopåståenden skulle kunna gälla för varje typ av meddelande om alkohol 
och hälsa, varigenom hälsovarningarna skulle kunna undergrävas. Det är därför nödvändigt 
att göra ett förtydligande.

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

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 118
Artikel 4, punkt 3, inledningen

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

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

Or. en

Motivering

Även om de inte är så vanliga finns det livsmedel som innehåller alkohol och de bör inte 
glömmas bort.
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Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 119
Artikel 4, punkt 4

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

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas något behov att förbjuda näringspåståenden och hälsopåståenden för 
vissa livsmedel eller kategorier av livsmedel, under förutsättning att de överensstämmer med 
allmänna principerna och/eller kraven på belägg i detta förslag.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 120
Artikel 4, punkt 4

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

utgår

Or. en

Motivering

Istället för att undanhålla konsumenterna information, i form av näringsprofiler, om det 
relativa värdet av vissa livsmedel i deras kost bör konsumenterna utbildas mer om livsmedels 
näringsegenskaper, om vilket behov av näring de har och om den relativa roll ett livsmedel 
spelar i den dagliga kosten.
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Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 121
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Kommissionen skall, i enlighet med 
artikel 251 i fördraget och på grundval av 
ett yttrande från Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, fastställa dagliga 
referensvärden för intag i syfte att knyta an 
näringsegenskaperna hos det med ett 
påstående försedda livsmedlet till de 
dagliga näringsbehoven.

Or. en

Motivering

Varken absoluta tal eller näringsprofiler är tillräckliga för att konsumenten skall informeras 
om vad hon eller han behöver. Därför är det viktigt att informera konsumenterna om den 
plats ett livsmedel har för en balanserad kost och en sund livsstil.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 122
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Kommissionen skall, i enlighet med 
artikel 251 i fördraget och på grundval av 
ett yttrande från myndigheten, fastställa 
dagliga referensvärden för intag för de 
näringsämnen som ingår i de 
näringsprofiler som fastställs i enlighet 
med denna artikel, i syfte att knyta an 
näringsegenskaperna hos det med ett 
påstående försedda livsmedlet till 
konsumentens dagliga näringsbehov. 
Märkning som försetts med 
hälsopåståenden skall för varje 
näringsämne ange innehållet i 
förpackningen i relation till de dagliga 
referensvärdena för intag.

Or. en
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Motivering

Det räcker varken med absoluta tal eller tydlig uppfyllelse av de fastställa näringsprofilerna 
för att konsumenten skall informeras om vad han eller hon behöver, och om vilka delar av 
detta behov som täcks av det berörda livsmedlet. Detta ändringsförslag syftar till att göra den 
information som märkningen innehåller begriplig.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 123
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. De sökande skall lägga fram 
handlingar som styrker att deras 
hälsopåståenden verkligen kommer att 
hjälpa konsumenterna att välja sökandenas 
produkter såsom ett inslag i en sund kost.

Or. da

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 124
Artikel 6, punkt 1

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

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med allmänt 
vedertagen vetenskaplig kunskap, med 
nivån på beläggen i proportion till den 
påstådda fördelen. När så är lämpligt får 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
också grundas på och beläggas med 
tidigare säker användning.

Or. en

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 125
Artikel 6, punkt 1

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med allmänt

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 126
Artikel 6, punkt 1

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

1. Näringspåståenden och hälsopåståenden 
skall grundas på och beläggas med allmänt 
vedertagen vetenskaplig kunskap, med 
nivån på beläggen i proportion till den 
påstådda fördelen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 127
Artikel 6, punkt 2
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2. En livsmedelsföretagare som gör ett 
näringspåstående eller hälsopåstående skall 
motivera användningen av påståendet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. da

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 128
Artikel 6, punkt 3

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

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

Myndigheten skall fastställa riktlinjer för 
den typ av vetenskapliga belägg som en 
aktör måste besitta för att motivera 
användning av ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, med nivån på de belägg 
som krävs i proportion till påståendet.

Or. en

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 129
Artikel 6, punkt 3

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

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

Or. en
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Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 130
Artikel 6, punkt 3a (ny)

3a. Myndigheten skall fastställa riktlinjer 
för den typ av vetenskapliga belägg som en 
aktör måste besitta för att motivera 
användning av ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, med nivån på de belägg 
som krävs i proportion till påståendet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 131
Artikel 7

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

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

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

När det gäller hälsopåståenden skall den 
information som lämnas bestå av 
information i grupp 2, i enlighet med 

(b) när det gäller hälsopåståenden,
information i grupp 2, i enlighet med 
definitionen i artikel 4.1 i direktiv 
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definitionen i artikel 4.1 i direktiv 
90/496/EEG.

90/496/EEG.

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

(1a) Dessutom skall följande information 
lämnas i närheten av information om 
näringsvärdet:

(a) mängderna av de ämnen som ett 
näringspåstående eller hälsopåstående gäller, 
om de inte ingår i 
näringsvärdesdeklarationen, och
(b) information om den roll som det med 
närings- eller hälsopåståenden försedda 
livsmedlet spelar för en balanserad kost. 
Denna information skall framgå genom att 
mängderna av de näringsämnen eller 
andra ämnen som ingår i det livsmedel för 
vilket näringspåståendet eller 
hälsopåståendet gäller anges i förhållande 
till de riktlinjer för ”dagligt intag” för 
näringsämnen eller andra ämnen som skall 
fastställas i enlighet med det förfarande 
som fastställs i artikel 4.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Phillip Whitehead

Ändringsförslag 132
Artikel 7

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

Om det görs ett näringspåstående eller 
hälsopåstående, med undantag för 
samlingsreklam, skall det lämnas 
information om näringsvärdet i enlighet med 
direktiv 90/496/EEG.
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När det gäller hälsopåståenden skall den 
information som lämnas bestå av 
information i grupp 2, i enlighet med 
definitionen i artikel 4.1 i direktiv 
90/496/EEG.

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

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

Dessutom skall mängderna av de ämnen som 
ett näringspåstående eller hälsopåstående 
gäller, om de inte ingår i 
näringsvärdesdeklarationen, anges i närheten 
av information om näringsvärdet.
En tydlig skillnad skall göras mellan 
naturliga och tillsatta mängder av de 
ämnen som dessa påståenden gäller.

Or. en

Motivering

Det är lika viktigt att ge en fullständig näringsvärdesdeklaration både för näringspåståenden 
och hälsopåståenden eftersom man på detta sätt kan ge konsumenterna bästa möjliga 
information. Vanligtvis görs på märkningen ingen skillnad mellan de naturliga och de 
tillsatta mängderna av vissa ämnen, vilka dock utgör ett viktigt kriterium när det gäller att 
göra ett väl underbyggt val.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 133
Artikel 7, punkt 1, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

Direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration gäller inte kosttillskott. I direktiv 
2002/46/EG om kosttillskott fastställs särskilda märkningsbestämmelser för kosttillskott 
avseende näringsinnehåll. För att säkra följdriktigheten och beakta kosttillskottens särskilda 
karaktär är det lämpligt att införa en hänvisning till direktiv 2002/46/EG.
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Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 134
Artikel 10, rubrik

Särskilda villkor Särskilda villkor för hälsopåståenden

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 135
Artikel 10, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

Enligt artikel 10.1 skall hälsopåståenden endast tillåtas om de är godkända i enlighet med 
denna förordning. Detta godkännandeförfarande går dock för långt eftersom det även 
omfattar vedertagna och vetenskapligt bevisade påståenden som inte vilseleder 
konsumenterna. Vidare är det föreslagna godkännandeförfarandet byråkratiskt, opraktiskt 
och – särskilt i ljuset av Lissabonstrategin – oacceptabelt. Privata aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, bör ha rätt att fortsätta använda hälsopåståenden som är vedertagna och 
vetenskapligt bevisade på nationell nivå, även om de inte förekommer på den förteckning som 
föreskrivs i artikel 12.
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Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 136
Artikel 10, punkt 2

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

2. Livsmedelsaktörer som vill göra 
hälsopåståenden som inte omfattas av 
artikel 12 eller 13 skall anmäla detta till 
den behöriga myndigheten i medlemsstaten 
senast när produkten i fråga förs ut på 
marknaden. Detta skall ske genom att 
aktören överlämnar en modell av 
produktmärkningen tillsammans med 
reklamutkastet. Den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten får, med anledning av sin 
övervakning, ålägga tillverkaren eller 
importören att presentera vetenskapliga 
studier och fakta som visar att 
hälsopåståendet uppfyller kraven enligt 
denna förordning. Anmälan och 
handlingar som styrker påståendet skall 
överlämnas till kommissionen för 
ställningstagande. Om påståendet 
underkänns skall tillverkaren eller 
importören uppmanas att, inom en lämplig 
tidsram, ändra påståendet eller stryka det 
från såväl märkningen som reklamen.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 137
Artikel 10, punkt 2, led da (nytt)

(da) I tillämpliga fall, en varning för 
potentiella biverkningar vid förtäring.

Or. da

Motivering

Produkter kan berikas med vitaminer som har biverkningar för vissa människor. Av omsorg 
om att trygga en hög nivå på skyddet bör konsumenterna göras uppmärksamma på detta. Som 
exempel kan nämnas smörprodukten Becel pro, där man aktivt tillsatt vegetabiliska steroler 
som hämmar upptagningen av kartenoider (förstadium till A-vitamin) och fettlösliga 
vitaminer samt sänker kolesterolnivån, också hos personer som inte har förhöjda 
kolesterolvärden.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 138
Artikel 11

Artikel 11 utgår
Underförstådda hälsopåståenden

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

Or. en

Motivering

Detta är en överdrivet byråkratisk bestämmelse som skulle stå i strid med medlemsstaternas 
lagstiftning, exempelvis den kampanj för ”5-om-dagen” för frukt och grönsaker som drivits 
av hälsovårdsministeriet i Förenade kungariket. Dessutom är artikel 11 onödig med tanke på 
att samtliga påståenden måste godkännas på förhand.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 139
Artikel 11

Artikel 11 utgår
Underförstådda hälsopåståenden

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

Or. en

Motivering

Denna artikel måste utgå eftersom den innehåller bestämmelser som grundlöst diskriminerar 
vissa hälsopåståenden.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 140
Artikel 11

Underförstådda hälsopåståenden Begränsningar vad gäller användningen av 
vissa hälsopåståenden

1. Följande underförstådda hälsopåstående
skall inte tillåtas:

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

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

2. Följande hälsopåståenden skall inte 
tillåtas:

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

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

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

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

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

2a. Följande hälsopåståenden tillåtas 
endast om de motsvarar vad som 
uttryckligen stadgas för i artikel 10.1, 
artikel 12 eller artikel 13.1:

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

(a) Påståenden som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.

(b) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller 
som hänvisar till nedsatt hungerkänsla 
eller ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.
2b. Påståenden som hänvisar till 
rekommendationer eller medicinska 
yttranden från läkare eller annan hälso-
och sjukvårdspersonal eller från deras 
branschorganisationer, eller från 
välgörenhetsorganisationer, får göras 
endast om de är förenliga med de riktlinjer 
som kommissionen skall utarbeta senast 
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den [datum], i enlighet med det förfarande 
som anges i artikel 23 och efter samråd 
med företrädare för konsumenter, 
livsmedelsindustrin och andra berörda 
parter.

Or. en

Motivering

Att förbjuda påståenden som hänvisar till allmän hälsa och välbefinnande, psykologiska 
funktioner och viktkontroll är oproportionerligt. I den föreslagna förordningen ställs redan 
som krav att alla påståenden, såväl direkta som underförstådda, skall beläggas vetenskapligt, 
vara begripliga för konsumenterna och inte vara vilseledande.

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

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 141
Artikel 11, punkt 1

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Simon Coveney

Ändringsförslag 142
Artikel 11, punkt 1

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

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

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

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

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

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

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

ökad mättnadskänsla, eller till en reducering 
av den energi som fås från kosten, såvida 
påståendena inte kan bevisas på 
vetenskaplig väg.

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

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

Or. en

Motivering

Vi instämmer med kommissionens syn på vilseledande, falska och underförstådda påståenden.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 143
Artikel 11, rubrik och punkt 1

Underförstådda hälsopåståenden Begränsningar vad gäller användningen av 
vissa hälsopåståenden

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Följande hälsopåstående skall inte tillåtas:

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

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

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

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

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

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

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

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer.

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna garanterar tillräcklig flexibilitet för att omfatta samtliga 
vilseledande påståenden som denna artikel syftar till att förbjuda, utan att gå in på för många 
detaljer.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 144
Artikel 11, punkt 1

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas:

1. Följande underförstådda hälsopåstående 
skall inte tillåtas, såvida de inte uttryckligen 
godkänts i enlighet med artikel 10.1 och 
artikel 13.1:

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

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

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

(b) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som hänvisar 
till viktminskning eller viktkontroll, eller till 
nedsatt hungerkänsla eller ökad 
mättnadskänsla, eller till en reducering av 
den energi som fås från kosten.

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

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

Or. en

Motivering

Flexibilitet för att realiteterna på marknaden och för att uppnå konsekvens med 
ändringsförslagen till punkt 1.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 145
Artikel 11, punkt 1, led d

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

(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer. Denna 
begränsning skall inte gälla för påståenden 
som görs av erkända organisationer, såsom 
välgörenhetsorganisationer, som verkar för 
folkhälsa och utbildning av konsumenten i 
fråga om kost och livsstil.

Or. en

Motivering

I den form kommissionen lagt fram förslaget skulle det förhindra att 
välgörenhetsorganisationers logotyper förekommer på livsmedelsförpackningar, och detta 
skulle förhindra välgörenhetsansträngningar för att samla in medel för forskning om hälsa, 
utbildning och omsorg. Detta ändringsförslag skyddar sådant välgörenhetsarbete.
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Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 146
Artikel 11, punkt 2

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

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

Or. en

Motivering

Det kräver särskild sakkunskap att definiera riktlinjerna för genomförandet av artikel 11. 
Dessutom bör aktörer och konsumenter också höra i syfte att garantera att förordningen kan 
fungera smidigt, genom att knyta dessa genomförande nära samman med realiteterna på 
marknaden.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 147
Artikel 12, punkt 1

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

1. Genom undantag från det förfarande för 
godkännande som anges i artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
fysiologiska funktioner, och som bygger på 
allmänt vedertagen vetenskaplig kunskap 
och utan problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de 
grundas på den förteckning som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 148
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får 
hälsopåståenden som beskriver ett 

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 149
Artikel 12, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

Det är av avgörande vikt att tillverkarna kan anpassa det sätt på vilket de vidarebefordrar 
vetenskapliga uppgifter och formuleringen av påståendet på olika språk så att påståendet lätt 
kan förstås i ett särskilt sammanhang/nationell miljö. Näringslivet måste också ha förmågan 
att fortlöpande se över sina påståenden och meddelanden allteftersom konsumentens 
förståelse utvecklas. Därför bör en förteckning över näringsämnens eller ämnens samband 
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upprättas, i stället för en förteckning över vissa bestämda påståenden.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 150
Artikel 12, punkt 1

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

1. Genom undantag från det förfarande för 
godkännande som anges i artikel 10.1 får 
hälsopåståenden, inbegripet väletablerade 
påståenden om minskad risk för sjukdom, 
som beskriver ett näringsämnes eller annat 
ämnes betydelse för kroppens tillväxt, 
utveckling och normala fysiologiska 
funktioner, och som bygger på allmänt 
vetenskapligt vedertagen kunskap och utan 
problem förstås av 
genomsnittskonsumenten, göras om de 
grundas på den förteckning som avses i 
punkt 2.

Or. en

Motivering

En förteckning över väletablerade påståenden kommer att minska de byråkratiska 
konsekvenserna av den föreslagna förordningen för små och medelstora företag på grund av 
de omfattande utredningarna inför godkännanden. En sådan förteckning kommer också 
minska arbetsbördan för myndigheten. I syfte att garantera att denna förteckning blir så 
omfattande som möjligt bör det emellertid inte bara vara tillåtet för medlemsstaterna utan 
också för de berörda aktörerna (exempelvis konsumentgrupper och näringslivet) att lägga 
fram påståenden.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 151
Artikel 12, punkt 2

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

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



AM\562665SV.doc 59/1 PE 355.746v01-00

SV

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 152
Artikel 12, punkt 2, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

En förteckning över väletablerade påståenden kommer att minska de byråkratiska 
konsekvenserna av den föreslagna förordningen för små och medelstora företag på grund av 
de omfattande utredningarna inför godkännanden. En sådan förteckning kommer också 
minska arbetsbördan för myndigheten. I syfte att garantera att denna förteckning blir så 
omfattande som möjligt bör det emellertid inte bara vara tillåtet för medlemsstaterna utan 
också för de berörda aktörerna (exempelvis konsumentgrupper och näringslivet) att lägga 
fram påståenden.
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Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 153
Artikel 12, punkt 2

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 154
Artikel 12, punkt 3

3. Från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft till och med den dag 
då den förteckning som avses i andra stycket 
i punkt 2 antas, får hälsopåståenden som 

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

hälsopåståenden som avses i punkt 1 göras 
på livsmedelsföretagarens ansvar, under 
förutsättning att de är förenliga med denna 
förordning och med gällande nationella 
bestämmelser som är tillämpliga på dem.

Or. en

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 155
Artikel 13, punkt 2

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

utgår

Or. da

Motivering

Ett hälsopåstående är vilseledande när det finns åtskilliga andra riskfaktorer med stor eller 
större betydelse för någon sjukdom.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 156
Artikel 14, punkt 1

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

1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1, när det gäller hälsopåståenden 
som inte omfattas av artikel 12 och 
påståenden om minskad risk för sjukdom,
skall en ansökan lämnas in till 
livsmedelsmyndigheten.

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

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

(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till ansökan 
och all kompletterande information som 
sökanden lämnat in.
(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som 
nämns i punkt 3.f.

Or. en

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 157
Artikel 14, punkt 1, led b

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 158
Artikel 14, punkt 1, led b

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

utgår
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Or. en

Motivering

Av hänsyn till konkurrensskyddet och stödet till innovation bör man varken ge alla 
medlemsstater tillgång till handlingarna eller allmänheten tillgång till en sammanfattning av 
innehållet i dessa.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 159
Artikel 14, punkt 1, led c

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

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artikel 14.1 b och c bör utgå av sekretesskäl för att skydda handlingarna 
tills ett beslut fattats. Rätten till insyn och information tillgodoses genom bestämmelserna i 
artikel 15.5 och 15.6.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 160
Artikel 14, punkt 1, led c

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

utgår

Or. en

Motivering

Av hänsyn till konkurrensskyddet och stödet till innovation bör man varken ge alla 
medlemsstater tillgång till handlingarna eller allmänheten tillgång till en sammanfattning av 
innehållet i dessa.
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Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 162
Artikel 14, punkt 2, led e

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

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

Or. en

Motivering

Sambandet mellan ett påståendes vetenskapliga underbyggnad och innebörden av påståendet 
kan vara föremål för godkännande, men det är viktigt att ge tillverkarna utrymme för en viss 
flexibilitet när de skall föra ut påståendet till konsumenterna.

Som det nu ser ut tar kommissionens förslag inte hänsyn till detta.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 161
Artikel 14, punkt 2, led c

(c) En kopia av de undersökningar som 
utförts när det gäller hälsopåståendet och 
oberoende fackgranskade undersökningar, 
om sådana finns, samt allt annat material 
som är tillgängligt och som kan påvisa att 
påståendet är förenligt med de kriterier som 
anges i denna förordning.

(c) En kopia av de undersökningar som 
utförts när det gäller hälsopåståendet och 
oberoende fackgranskade undersökningar, 
om sådana finns, samt allt annat material 
som är tillgängligt, också om hur 
påståendet uppfattas av konsumenterna,
och som kan påvisa att påståendet är 
förenligt med de kriterier som anges i denna 
förordning.

Or. da

Motivering

Det råder brist på undersökningar om hur konsumenterna i de olika medlemsstaterna 
uppfattar olika påståenden. Detta måste rättas till. Om producenterna inte kan dokumentera 
att konsumenterna kan förstå påståendet och således använda produkten på rätt sätt, då är 
det ingen idé, vare sig ur konsumenternas eller producenternas synvinkel betraktat, att det 
ansöks om godkännande av ett sådant påstående. Därför bör det i första hand komma an på 
den sökande att ta fram sådana uppgifter och undersökningar.
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Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 163
Artikel 14, punkt 2, led e

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 164
Artikel 14, punkt 2, led e

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

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

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att kräva att den sökande skall formulera påståendet på alla EU-
språk. Det borde räcka med en beskrivning av de grundläggande delarna i ett sådant 
påstående. När påståendet skall utformas i de enskilda länderna kommer tillverkarna att 
kontrollera hur konsumenterna uppfattar det och anpassa formuleringen till behovet av att så 
effektivt som möjligt föra ut information om en viss produkts förtjänster.

Ändringsförslag från Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Ändringsförslag 165
Artikel 14, punkt 2, led e

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

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

Or. es
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Motivering

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

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 166
Artikel 14, punkt 2, led f

(f) En sammanfattning av handlingarna 
med de tekniska uppgifterna.

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

Or. en

Motivering

Sambandet mellan ett påståendes vetenskapliga underbyggnad och innebörden av påståendet 
kan vara föremål för godkännande, men det är viktigt att ge tillverkarna utrymme för en viss 
mån av flexibilitet när de skall föra ut påståendet till konsumenterna. 

Som det nu ser ut tar kommissionens förslag inte hänsyn till detta.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 167
Artikel 14, punkt 2, led fa (nytt)

(fa) En sammanfattning av handlingarna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 168
Artikel 14, punkt 4

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

4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa sökande att utarbeta och lägga fram 
sina ansökningar. De sökande skall ha rätt 
att försvara sina ansökningar inför 
livsmedelsmyndigheten och de skall ha rätt 
att lägga fram kompletterande uppgifter 
medan livsmedelsmyndighetens bedömning 
av handlingarna pågår.

Or. en

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 169
Artikel 14, punkt 4

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

4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa sökande att utarbeta och lägga fram 
sina ansökningar. De sökande skall ha rätt 
att försvara sina ansökningar inför 
livsmedelsmyndigheten och de skall ha rätt 
att lägga fram kompletterande uppgifter 
medan livsmedelsmyndighetens bedömning 
av handlingarna pågår.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att bestämmelserna om godkännande av påståenden ger den sökande möjlighet 
att lägga fram argument för de påståenden som angivits i handlingarna och vid behov 
komplettera dessa eller lägga fram ytterligare förklaringar.
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Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 170
Artikel 15, punkt 1

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 171
Artikel 15, punkt 2

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist.

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist. Sökanden skall ha möjlighet att 
direkt vända sig till 
livsmedelsmyndighetens sakkunniga, samt 
även ha rätt att bli hörd i sak och kunna 
komplettera ansökan med ytterligare 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 172
Artikel 15, punkt 2

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist.

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist. Sökanden skall ha möjlighet att 
direkt vända sig till 
livsmedelsmyndighetens sakkunniga, samt 
även ha rätt att bli hörd i sak och kunna 
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komplettera ansökan med ytterligare 
uppgifter.

Or. en

Motivering

Om man tar bort bestämmelsen om att livsmedelsmyndigheten får begära in hur mycket 
kompletterande handlingar som helst från sökanden i samband med handläggningen av 
ansökan skyddas sökanden från tjänstemännens godtycke. Dessutom är det mycket viktigt att 
sökanden får komma med ytterligare förklaringar och vid behov komplettera uppgifterna i 
ansökan.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 173
Artikel 15, punkt 3

3. För att utarbeta sitt yttrande skall 
livsmedelsmyndigheten kontrollera följande:

3. För att utarbeta sitt yttrande skall 
livsmedelsmyndigheten kontrollera följande:

(a) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskapliga fakta.

(a) Att hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskapliga fakta.

(b) Att formuleringen av hälsopåståendet 
uppfyller de kriterier som fastställs i denna 
förordning.

(b) Att hälsopåståendet uppfyller de kriterier 
som fastställs i denna förordning.

(c) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet är begriplig och 
meningsfull för konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 174
Artikel 15, punkt 3, led a

(a) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskapliga fakta.

(a) Att den föreslagna formuleringen av 
hälsopåståendet kan beläggas med 
vetenskaplig kunskap.

Or. en
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Motivering:

Tanken med ändringsförslaget är att handlingarna bör grundas på vidare vetenskaplig 
kunskap än på bara vetenskapliga fakta.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 175
Artikel 15, punkt 4, led c

(c) Den rekommenderade formuleringen av 
hälsopåståendet på alla EU-språk.

(c) De viktigaste inslagen i formuleringen 
av påståendet på alla EU-språk.

Or. en

Motivering

Sambandet mellan ett påståendes vetenskapliga underbyggnad och innebörden av påståendet 
kan vara föremål för godkännande, men det är viktigt att ge tillverkarna utrymme för en viss 
mån av flexibilitet när de skall föra ut påståendet till konsumenterna.

Som det nu ser ut tar kommissionens förslag inte hänsyn till detta.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 176
Artikel 15, punkt 4, led c

(c) Den rekommenderade formuleringen av 
hälsopåståendet på alla EU-språk.

(c) De viktigaste inslagen i formuleringen 
av hälsopåståendet på alla EU-språk.

Or. en

Ändringsförslag från Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Ändringsförslag 177
Artikel 15, punkt 4, led c

(c) Den rekommenderade formuleringen av 
hälsopåståendet på alla EU-språk.

(c) De viktigaste inslagen i formuleringen 
av hälsopåståendet på alla EU-språk.

Or. es
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Motivering

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

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 178
Artikel 15, punkt 4a (ny)

4a. Den sökande skall har rätt att inom en 
månad överklaga ett negativt utlåtande 
eller ett positivt utlåtande som är förenat 
med villkor från livsmedelsmyndigheten om 
det vetenskapliga värdet av påståendet.

Or. en

Motivering

Den sökande bör ha rätt att överklaga ett negativt utlåtande eller ett positivt utlåtande som är 
förenat med villkor i samband med bedömningen av ett visst påstående.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 179
Artikel 18, punkt 2, led c

(c) En förteckning över hälsopåståenden 
som inte godkänts.

utgår

Or. en

Motivering

Att offentliggöra en förteckning över hälsopåståenden som inte godkänts är inte lämpligt med 
tanke på behovet av att garantera rättvis konkurrens och ge möjlighet till innovation inom 
branschen.
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Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 180
Artikel 19

Skydd för uppgifter Sekretess
1. De vetenskapliga uppgifter och annan 
information som ges i 
ansökningshandlingarna och som krävs 
enligt artikel 14.2 får inte användas till 
förmån för en annan sökande under en 
sjuårsperiod räknat från dagen för 
godkännandet, om inte den andra 
sökanden har kommit överens med den 
tidigare sökanden att dessa uppgifter får 
användas. Detta gäller om

1. Den sökande kan ange vilken del av den 
information som lämnats in enligt denna 
förordning som bör behandlas 
konfidentiellt på grund av att utlämnande 
av denna information påtagligt kan skada 
sökandens konkurrenssituation. 
Verifierbara skäl måste i sådana fall anges.

(a) de vetenskapliga uppgifterna och den 
övriga informationen har förklarats 
konfidentiella av de tidigare sökanden när 
den tidigare ansökan lämnades in,
(b) den tidigare sökanden hade ensamrätt 
att använda de konfidentiella uppgifterna 
när den tidigare ansökan lämnades in, 
samt
(c) hälsopåståendet inte kunde ha godkänts 
utan de konfidentiella uppgifter som 
lämnats in av den tidigare sökanden.
2. Till och med slutet på den sjuårsperiod 
som anges i punkt 1 skall ingen annan 
sökande ha rätt att hänvisa till uppgifter 
som förklarats konfidentiella av en tidigare 
sökande, om inte och till dess att 
kommissionen fattar ett beslut om huruvida 
ett godkännande skulle kunna beviljas eller 
skulle ha kunnat beviljas utan inlämnande 
av de uppgifter som förklarats 
konfidentiella av den tidigare sökanden.

2. Kommissionen skall efter samråd med 
sökanden avgöra vilken information som 
bör behandlas konfidentiellt utöver den 
som anges i punkt 3, och beslutet skall 
meddelas sökanden.

3. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:
(a) Namn och utmärkande egenskaper för 
det livsmedel som har hälsobringande 
egenskaper.
(b) Slutsatserna från de studier som utförts 
på in vitro-modeller, på djur och på 
människor, och som är lämpliga och 



AM\562665SV.doc 73/1 PE 355.746v01-00

SV

relevanta för utvärderingen av livsmedlets 
och dess beståndsdelars inverkan på 
människors näringsintag och hälsa.
(c) Metoder för att upptäcka eller 
kvantifiera de viktigaste utmärkande 
egenskaper hos livsmedlet eller dess 
beståndsdelar som kan vara nödvändiga för 
en officiell kontroll.
4. Utan hinder av punkt 2 skall 
livsmedelsmyndigheten på begäran förse 
kommissionen och medlemsstaterna med 
all information den har tillgång till, 
inklusive sådan som betecknas som 
konfidentiell i enlighet med punkt 2.
5. Livsmedelsmyndigheten skall tillämpa 
principerna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av 
den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång 
till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar1, när den 
handlägger ansökningar om tillgång till 
handlingar som innehas av denna 
myndighet.
6. Medlemsstaterna, kommissionen och 
livsmedelsmyndigheten skall säkerställa 
sekretessen för all information som bedöms 
som konfidentiell i enlighet med punkt 2 
utom då det är lämpligt att denna 
information offentliggörs för att skydda 
människors hälsa. Medlemsstaterna skall 
handlägga ansökningar om tillgång till 
handlingar som tagits emot enligt denna 
förordning i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EG) nr 1049/2001.
7. Om en sökande tar tillbaka en ansökan 
skall medlemsstaterna, kommissionen och 
livsmedelsmyndigheten respektera 
sekretessen för kommersiell och industriell 
information, bland annat information om 
forskning och utveckling liksom 
information om vars konfidentialitet 
kommissionen och sökanden är oense.
______________
¹ EGT L 145, 31.5.2001, s. 43. 
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Or. en

Ändringsförslag från Alexander Stubb

Ändringsförslag 181
Artikel 19a (ny)

Artikel 19a
Sekretess

1. Den sökande kan ange vilken del av den 
infomation som lämnats in enligt denna 
förordning som bör behandlas 
konfidentiellt på grund av att utlämnande 
av denna information påtagligt kan skada 
sökandens konkurrenssituation. 
Verifierbara skäl måste i sådana fall anges.
2. Kommissionen skall efter samråd med 
sökanden avgöra vilken information som 
bör behandlas konfidentiellt utöver den 
som anges i punkt 3, och beslutet skall 
meddelas sökanden.
3. Följande uppgifter skall inte betraktas 
som konfidentiella:
(a) Namn och utmärkande egenskaper för 
det livsmedel som har hälsobringande 
egenskaper.
(b) Slutsatserna från de studier som utförts 
på in vitro-modeller, på djur och på 
människor, och som är lämpliga och 
relevanta för utvärderingen av livsmedlets 
och dess beståndsdelars inverkan på 
människors näringsintag och hälsa.
(c) Metoder för att upptäcka eller 
kvantifiera de viktigaste utmärkande 
egenskaper hos livsmedlet eller dess 
beståndsdelar som kan vara nödvändiga för 
en officiell kontroll.
4. Utan hinder av punkt 2 skall 
livsmedelsmyndigheten på begäran förse 
kommissionen och medlemsstaterna med 
all information den har tillgång till, 
inklusive sådan som betecknas som 
konfidentiell i enlighet med punkt 2.
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5. Livsmedelsmyndigheten skall tillämpa 
principerna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av 
den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång 
till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar1, när den 
handlägger ansökningar om tillgång till 
handlingar som innehas av denna 
myndighet.
6. Medlemsstaterna, kommissionen och 
livsmedelsmyndigheten skall säkerställa 
sekretessen för all information som bedöms 
som konfidentiell i enlighet med punkt 2 
utom då det är lämpligt att denna 
information offentliggörs för att skydda 
människors hälsa. Medlemsstaterna skall 
handlägga ansökningar om tillgång till 
handlingar som tagits emot enligt denna 
förordning i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EG) nr 1049/2001.
7. Om en sökande tar tillbaka en ansökan 
skall medlemsstaterna, kommissionen och 
livsmedelsmyndigheten respektera 
sekretessen för kommersiella och 
industriella uppgifter, bland annat 
uppgifter om forskning och utveckling 
liksom uppgifter om vars konfidentialitet 
kommissionen och sökanden är oense.
________________________
¹ EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra investeringar i forskning, främja innovation och garantera konkurrens på 
lika villkor är det absolut nödvändigt med ett adekvat dataskydd. I praktiken kommer det 
emellertid inte alltid att bli fråga om ensamrätt till de konfidentiella uppgifterna, eftersom 
kliniska försök vanligtvis utförs tillsammans med en tredje part, till exempel ett universitet. 
Tillverkarna kommer mestadels att ge universiteten rätt att använda informationen i 
utbildningssyfte, för publicering och för ytterligare forskning.

*** Om ovanstående ändringsförslag antas skall ändringsförslag 33 utgå. ***
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Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 182
Artikel 19a (ny)

Artikel 19a
Dataskydd

1. Vetenskapliga uppgifter och annan 
vetenskaplig information i de 
ansökningshandlingar som begärs in med 
stöd av artikel 10 och som skyddas i 
enlighet med artikel 19 får inte utnyttjas till 
någon annan sökandes fördel under en 
period av sju år från dagen för 
godkännandet, om inte denna andra 
sökande har kommit överens med 
innehavaren av godkännandet att sådana 
uppgifter och sådan information får 
utnyttjas.
2. När denna sjuårsperiod löpt ut får 
resultaten av hela eller delar av den 
utvärdering som gjorts på grundval av de 
vetenskapliga uppgifter och den 
vetenskapliga information som finns i 
ansökningshandlingarna användas av 
livsmedelsmyndigheten till förmån för en 
annan sökande.

Or. en

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 183
Artikel 19b (ny)

Artikel 19b
Respekt för förvärvade rättigheter

Inlämnande av ansökan, bekräftelse på 
mottagande samt godkännande av ett 
påstående skall göras utan att det påverkar 
sökandens eventuella immateriella 
rättigheter till detta påstående eller till 
vetenskapliga uppgifter eller vetenskaplig 
information som ingår i 
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ansökningshandlingarna. Dessa rättigheter 
skall bedömas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen eller andra 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
inte står i strid med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 184
Artikel 20a (ny)

Artikel 20a
Oaktat artiklarna 3 och 4 i direktivet om 
kosttillskott 2002/46/EG och utan tidsgräns 
får medlemsstaterna på sitt territorium 
tillåta handel med och saluföring av 
kosttillskottsprodukter som innehåller 
vitaminer och mineralämnen som inte 
förtecknas i bilaga I i nämnda direktiv eller 
i former som inte förtecknas i bilaga II i 
direktivet, förutsatt att
(a) vitaminet eller mineralämnet används i 
ett eller flera kosttillskott som saluförts i 
gemenskapen senast den 12 juli 2002 och
(b) livsmedelsmyndigheten inte uttalat sig 
negativt om att vitaminet eller 
mineralämnet används vid tillverkningen 
av kosttillskott, antingen överlag eller i den 
aktuella formen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget slår vakt om subsidiaritetsprincipen genom att medlemsstaterna tillåts 
skydda sina medborgares hälsa och samtidigt inte heller i onödan behöver upphöra med att 
sälja produkter som sålts där redan i flera års tid, utan att detta inneburit någon fara för 
någon.
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Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 185
Artikel 20b (ny)

Artikel 20b
Oaktat artiklarna 3 och 5 i direktivet om 
kosttillskott 2002/46/EG får 
medlemsstaterna på sitt territorium tillåta 
handel med och saluföring av 
kosttillskottsprodukter som innehåller 
andra vitaminer och mineralämnen än de 
som avses i artikel 5.4 i nämnda direktiv, 
förutsatt att produkten uppfyller kraven i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 186
Artikel 22, punkt 1

1. Om en medlemsstat har goda skäl att anse 
att ett påstående inte är förenligt med denna 
förordning eller att de vetenskapliga belägg 
som föreskrivs i artikel 7 inte är tillräckliga 
kan den medlemsstaten tillfälligt förbjuda 
användningen av sådana påståenden inom 
sitt territorium. 

1. Inom ramen för artikel 12.3 får en 
medlemsstat, om den har goda skäl att anse
att ett påstående inte är förenligt med denna 
förordning eller att de vetenskapliga belägg 
som föreskrivs i artikel 6 inte är tillräckliga, 
be kommissionen att undersöka giltigheten 
i påståendet  vid märkning. presentation 
och reklam för det ifrågavarande
livsmedlet.
Medlemsstaten skall underrätta de övriga 
medlemsstaterna och livsmedelsföretagaren 
om detta och förklara orsakerna. 
Medlemsstaten får inte förbjuda 
användningen av påståendet till dess att 
kommissionen fattat ett beslut i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 23 i 
denna förordning.

Or. nl

Motivering

Här är det viktigt att man går realistiskt till väga.
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Det är till nytta med en grundlig analys (bl a. av den vetenskapliga underbyggnaden) innan 
sådana åtgärder vidtas (som att en stat får upprätthålla ett tillfälligt förbud på sitt 
territorium).

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 187
Artikel 22, punkt 3

3. Den medlemsstat som avses i punkt 1 
kan upprätthålla det tillfälliga förbudet tills 
den har underrättats om det beslut som 
avses i punkt 2.

utgår

Or. nl

Motivering

Här är det viktigt att man går realistiskt till väga.

Det är till nytta med en grundlig analys (bl a. av den vetenskapliga underbyggnaden) innan 
sådana åtgärder vidtas (som att en stat får upprätthålla ett tillfälligt förbud på sitt 
territorium).

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 188
Artikel 25

Senast den ..... [sista dagen i den femte 
månaden efter antagandet + 6 år] skall 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
om marknadens utvecklingen när det gäller 
livsmedel om vilka det gjorts 
näringspåståenden eller hälsopåståenden, 
och vid behov ett förslag till ändringar.

Senast den ..... [sista dagen i den femte 
månaden efter antagandet + 3 år] skall 
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
om marknadens utvecklingen när det gäller 
livsmedel om vilka det gjorts 
näringspåståenden eller hälsopåståenden 
samt om eventuella svårigheter som 
uppstått i samband med tillämpningen av
artikel 1.4 a, och vid behov ett förslag till 
ändringar.
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Or. en

Ändringsförslag från Alexander Stubb

Ändringsförslag 189
Artikel 25a (ny)

Artikel 25a
Övergångsperiod

Andra hälsopåståenden än de som avses i 
artikel 12.1 och som i enlighet med 
gällande bestämmelser vid tiden för denna 
förordnings ikraftträdande används för 
livsmedel, livsmedelskategorier eller 
beståndsdelar i livsmedel kan fortsätta att 
användas under förutsättning att en 
ansökan görs i överensstämmelse med 
artikel 14 inom tolv månader efter det att 
denna förordning har trätt i kraft och 
senast sex månader efter det att ett 
slutgiltigt beslut fattats i enlighet med 
artikel 16. För sådana eventuella 
ansökningar skall de tidsfrister som 
fastställs i artiklarna 15.1, 15.2 och 16.1 
inte gälla. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fastställa en övergångsperiod som möjliggör fortsatt användning av 
befintliga, vetenskapliga och lagenliga påståenden till dess de på vederbörligt sätt omfattas 
av den föreslagna förordningen.

*** Om ovanstående ändringsförslag antas skall ändringsförslag 40 utgå. ***

Ändringsförslag från Simon Coveney

Ändringsförslag 190
Artikel 25a (ny)

Artikel 25a
Påståenden som gäller livsmedel i samband 
med intensiva muskelansträngningar och 
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som använts i överensstämmelse med 
nationella föreskrifter innan denna 
förordning trätt i kraft, får fortsätta 
användas fram till antagandet av 
kommissionens direktiv om livsmedel 
avsedda att täcka behoven vid intensiva 
muskelansträngningar, särskilt hos 
idrottsutövare, vilket är baserat på direktiv 
89/398/EEG av den 3 maj 1989 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om specialdestinerade 
livsmedel1.
_____________
¹ EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen arbetar för närvarande med kommissionens direktiv om livsmedel 
avsedda att täcka behoven vid intensiva muskelansträngningar, utgående från ramdirektivet 
om specialdestinerade livsmedel (89/398/EEG). Det kommande direktivet kommer att 
precisera vilka krav som gäller för livsmedel för idrottsutövare. De hälsopåståenden som det 
handlar om här hänför sig enkom till produkter som används av idrottsutövare och därför 
kommer man i det särskilda direktivet för dessa produkter att kunna fastställa lämpliga 
kriterier för sådana påståenden. Därför är det på sin plats att det föreskrivs 
övergångsåtgärder i denna förordning, fram till dess att direktivet i fråga antagits. 

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 191
Artikel 25a (ny)

Artikel 25a
Påståenden som gäller livsmedel i samband 
med intensiva muskelansträngningar och 
som använts i överensstämmelse med 
nationella föreskrifter innan denna 
förordning trätt i kraft, får fortsätta 
användas fram till antagandet av 
kommissionens direktiv om livsmedel 
avsedda att täcka behoven vid intensiva 
muskelansträngningar, särskilt hos 
idrottsutövare, vilket är baserat på direktiv 
89/398/EEG av den 3 maj 1989 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
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lagstiftning om specialdestinerade 
livsmedel1.

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

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen arbetar för närvarande med kommissionens direktiv om livsmedel 
avsedda att täcka behoven vid intensiva muskelansträngningar, utgående från ramdirektivet 
om specialdestinerade livsmedel (89/398/EEG). Det kommande direktivet kommer att 
precisera vilka krav som gäller för livsmedel för idrottsutövare. De hälsopåståenden som det 
handlar om här hänför sig enkom till produkter som används av idrottsutövare och därför 
kommer man i det särskilda direktivet för dessa produkter att kunna fastställa lämpliga 
kriterier för sådana påståenden. Därför är det på sin plats att det föreskrivs 
övergångsåtgärder i denna förordning, fram till dess att direktivet i fråga antagits.

Ändringsförslag från Othmar Karas

Ändringsförslag 192
Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den [första 
dagen i den sjätte månaden efter dagen för 
offentliggörandet].

Den skall tillämpas från och med den [första 
dagen i den artonde månaden efter dagen 
för offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
som märks före det datumet och som inte är 
förenliga med denna förordning får saluföras 
till och med den [sista dagen i den elfte 
månaden efter dagen för offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
som märks före det datum då denna 
förordning börjar tillämpas och som inte är 
förenliga med denna förordning får saluföras 
till och med den [sista dagen i den elfte 
månaden efter dagen för påbörjad 
tillämpning] eller intill utgången av sin 
hållbarhetstid, beroende på vilket datum 
som infaller senast.
Andra hälsopåståenden än de som avses i 
artikel 12.1 får användas från och med det 
datum för förordningens ikraftträdande 
som anges i artikel 26 till och med 
antagandet av den förteckning som avses i 
artikel 12.2a, under förutsättning att detta 
sker på företagarnas ansvar och att 
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påståendena står i överensstämmelse med 
denna förordning och de nationella 
bestämmelser som gäller för dem, samt 
utan att detta påverkar antagandet av 
skyddsåtgärder av det slag som avses i 
artikel 22.
Andra hälsopåståenden än de som avses i 
artikel 12.1 och som används om livsmedel, 
livsmedelskategorier eller beståndsdelar i 
livsmedel, i enlighet med gällande 
bestämmelser vid tiden för denna 
förordnings ikraftträdande, får fortsätta att 
användas i de länder där de redan är 
lagligen tillåtna, under förutsättning att en 
ansökan i enlighet med artikel 14 inlämnas 
inom tolv månader från och med det datum 
då förordningen börjat tillämpas och till 
och med sex månader efter att ett slutgiltigt 
beslut fattats i enlighet med artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 193
Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den [första 
dagen i den sjätte månaden efter dagen för 
offentliggörandet].

Den skall tillämpas från och med den [första 
dagen i den artonde månaden efter dagen 
för offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
som märks före det datumet och som inte är 
förenliga med denna förordning får saluföras 
till och med den [sista dagen i den elfte 
månaden efter dagen för offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden eller 
som märks före det datum då denna 
förordning börjar tillämpas och som inte är 
förenliga med denna förordning får saluföras 
till och med den [sista dagen i den elfte 
månaden efter dagen för påbörjad 
tillämpning] eller intill utgången av sin 
hållbarhetstid, beroende på vilket datum 
som infaller senast.
Andra hälsopåståenden än de som avses i 
artikel 12.1 får användas från och med det 
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datum för förordningens ikraftträdande 
som anges i artikel 26 till och med 
antagandet av den förteckning som avses i 
artikel 12.2a, under förutsättning att detta 
sker på företagarnas ansvar och att 
påståendena står i överensstämmelse med 
denna förordning och de nationella 
bestämmelser som gäller för dem, samt 
utan att detta påverkar antagandet av 
skyddsåtgärder av det slag som avses i 
artikel 22.
Andra hälsopåståenden än de som avses i 
artikel 12.1 och som används om livsmedel, 
livsmedelskategorier eller beståndsdelar i 
livsmedel, i överensstämmelse med 
gällande bestämmelser vid tiden för denna 
förordnings ikraftträdande, får fortsätta att 
användas i de länder där de redan är 
lagligen tillåtna, under förutsättning att en 
ansökan i enlighet med artikel 14 inlämnas 
inom tolv månader från och med det datum 
då förordningen börjat tillämpas och till 
och med sex månader efter att ett slutgiltigt 
beslut fattats i enlighet med artikel 16.

Or. en

Motivering

I förordningen behövs det föreskrifter om lämpliga övergångsperioder, dels för 
hälsopåståenden som omfattas av artikel 12, alltså påståenden som bygger på allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta, oavsett om de slutligen upptas på gemenskapens förteckning 
över tillåtna påståenden eller inte, dels för produkter med hälsopåståenden som för 
närvarande finns ute på marknaden, men som enligt förslaget i dess nuvarande utformning 
kommer att behöva godkännas.

Samtidigt måste man förlänga den tid under vilken livsmedel som släppts ut på marknaden 
eller märkts före datumet för ikraftträdande och som inte står i överensstämmelse med 
förordningen får finnas kvar i handeln. Det kan också tänkas att den period som anges i 
förslaget inte är tillräckligt lång, eftersom det sammanlagt kan behövas mer än elva månader 
(enligt förslaget) för att livsmedelsmyndigheten skall hinna offentliggöra sina riktlinjer, samt 
för godkännandeförfarandet (minst sex månader) och ändringar i märkning och presentation.

Förordningen bör i vilket fall som helst tillåta företagen att, fram till dess att 
livsmedelsmyndigheten och Ständiga kommittén fattat ett slutgiltigt beslut, fortsätta att 
saluföra de produkter som de för närvarande har ute på marknaden, under förutsättning att 
en ansökan inlämnats i enlighet med godkännandeförfarandet.
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Ändringsförslag från Simon Coveney

Ändringsförslag 194
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”LÅG ENERGIHALT”)

HÖG ENERGIHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
energihalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller mer än 
60 kcal/100 ml eller mer än 250 kcal/100 g.

Or. en

Motivering

I artikel 2.4 ges en definition av begreppet ”näringspåstående” och i led a i samma artikel 
talas det om det energivärde (kalorivärde) ett livsmedel ger ”i minskad eller ökad grad”. 
Men i bilagan fastställs det för närvarande endast vilka villkor som skall gälla för påståenden 
som talar om låg energihalt. I konsekvensens namn föreslår jag att man också tar med 
påståenden som talar om förhöjd energihalt, dvs. ”hög energihalt”, i överensstämmelse med 
definitionen i artikel 2.4.

Ändringsförslag från Christopher Heaton-Harris

Ändringsförslag 195
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”LÅG ENERGIHALT”)

HÖG ENERGIHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
energihalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller mer än 
60 kcal/100 ml eller mer än 250 kcal/100 g.

Or. en
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Motivering

I artikel 2.4 ges en definition av begreppet ”näringspåstående” och i led a i samma artikel 
talas det om det energivärde (kalorivärde) ett livsmedel ”ger i minskad eller ökad grad”. 
Men i bilagan fastställs det för närvarande endast vilka villkor som skall gälla för påståenden 
som talar om låg energihalt. I konsekvensens namn föreslår vi därför att det införs ett 
påstående om förhöjd energihalt, dvs. ”hög energihalt”. På så sätt skulle texten i bilagan 
stämma överens med definitionen i artikel 2.4.

Produkter med hög energihalt används bland annat av personer som har ett manuellt arbete 
eller som har en fysiskt aktiv livsstil (vandrare, bergsklättrare m.fl.). Dessa produkter 
används också av diabetiker för att snabbt stabilisera blodsockernivån.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 196
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”LÅG ENERGIHALT”)

HÖG ENERGIHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
energihalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller mer än 
60 kcal/100 ml eller mer än 250 kcal/100 g.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag kommer bilagan att överensstämma med artikel 2.4 a som 
hänvisar till både minskad och ökad grad av kalorivärde.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 197
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
LÅG FETTHALT

LÅG FETTHALT LÅG FETTHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har låg Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
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fetthalt, och varje påstående som sannolikt 
har samma innebörd för konsumenten, får 
endast göras om produkten innehåller 
mindre än 3 g fett per 100 g eller 1,5g per 
100ml (1,8 g per 100 ml för mellanmjölk).

fetthalt, och varje påstående som sannolikt 
har samma innebörd för konsumenten, får 
endast göras om produkten innehåller 
mindre än 3 g fett per 100 g eller 1,5g per 
100ml (1,8 g per 100 ml för mellanmjölk). 
Detta påstående får tillämpas utan att det 
påverkar användningen av begreppet ”låg 
fetthalt” i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EG) nr 2991/94.

Om det gäller livsmedel som av naturen har 
låg fetthalt får begreppet ”naturligt” läggas 
till före påståendet.

Or. en

Motivering

I rådets förordning (EG) nr 2991/94 anges principerna för när påståendet låg fetthalt får 
användas om en fet produkt. Utan denna hänvisning skulle påståendet i förslaget till 
förordning strida mot förstnämnda förordning – en rättsakt på samma nivå – och vilseleda 
konsumenten genom att hindra denne att välja en fet produkt med lägre fetthalt.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 198
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
FRI FRÅN MÄTTAT FETT

FRI FRÅN MÄTTAT FETT utgår
Ett påstående om att ett livsmedel är fritt 
från mättat fett, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller mindre än 0,1 g 
mättat fett per 100 g eller 100 ml.
Om det gäller livsmedel som av naturen är 
fria från mättat fett får begreppet 
”naturligt” läggas till före påståendet.

Or. en

Motivering

Andra produkter än feta produkter kommer att förses med säljande påståenden i stil med ”låg 
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fetthalt” eller ”fettfri”, eftersom inga feta produkter kan uppfylla villkoret för detta 
påstående. Även produkter som  rapsolja med låg halt av erukasyra överskrider villkoren sju 
gånger och olivolja fjorton gånger.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 199
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(NATURAL SOURCE OF VITAMINS AND/OR MINERALS)

NATURLIG KÄLLA TILL VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

NATURLIG KÄLLA TILL VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

Ett påstående om att ett livsmedel är en 
naturlig källa till vitaminer och/eller 
mineralämnen, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
innehåller minst 15 % av det 
rekommenderade dagliga intag som anges i 
bilagan till direktiv 90/496/EEG per 100 g 
eller 100 ml.

Ett påstående om att ett livsmedel är en källa 
till vitaminer och/eller mineralämnen, och 
varje påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast göras 
om produkten innehåller minst 15 % av 
näringsvärdet (RNV) per 100 g (livsmedel i 
fast form) och 7,5 % av RNV per 100 ml 
(livsmedel i flytande form) eller 5 % av 
RNV per 100 kcal (12 % av RNV per MJ) 
eller 15 % av RNV per portion.
Om det gäller livsmedel som är naturliga 
källor till vitaminer och/eller 
mineralämnen får begreppen 
”naturligt”/”naturliga” läggas till före 
påståendet.

Or. en

Motivering

1. Villkoren i Codex Alimentarius, som ligger till grund för internationella 
livsmedelsstandarder, bör införlivas med motsvarande EU-lagstiftning om bedömning av 
närings- och hälsopåståenden, vilket skulle bidra till en bättre harmonisering av 
lagstiftningen.

a. Påståenden som innehåller begreppen ”minskad” eller ”ökad” bör inte avvika mer än 
25 procent från referenslivsmedlet.

b. Innehållet i påståendet bör användas med hänvisning till ”natrium” hellre än till ”salt”.

c. Påståenden som innehåller begreppen ”källa” och ”hög” med syftning på vitaminer och 
mineralämnen i livsmedel i flytande form bör baseras på 7,5 respektive 15 procent av det 
rekommenderade dagliga intaget (RDA – Recommended Daily Absorption).
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Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 200
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
BERIKAT MED VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN

BERIKAT MED VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

TILLSATS AV VITAMINER OCH/ELLER 
MINERALÄMNEN

Ett påstående om att ett livsmedel är berikat
med vitaminer och/eller mineralämnen, och 
varje påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast göras 
om produkten innehåller vitaminer och/eller 
mineralämnen i minst de betydande mängder 
som anges i bilagan till 
direktiv 90/496/EEG.

Ett påstående om att vitaminer och/eller 
mineralämnen har tillsatts ett livsmedel, och 
varje påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast göras 
om produkten innehåller vitaminer och/eller 
mineralämnen i minst de betydande mängder 
som anges i bilagan till 
direktiv 90/496/EEG.

Or. en

Motivering

Om begreppet ”tillsats” används i stället för ”berikat” har konsumenterna frihet att bedöma 
om detta är något positivt eller inte. På samma sätt som konsumenterna bör informeras om 
hög halt av vitaminer och/eller mineralämnen naturligt ingår i livsmedlet bör de också ha rätt 
att veta om vitaminerna och/eller mineralämnena har tillsatts livsmedlet på konstgjord väg.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 201
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
BERIKAT MED VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN

BERIKAT MED VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

utgår

Ett påstående om att ett livsmedel är berikat 
med vitaminer och/eller mineralämnen, 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, får 
endast göras om produkten innehåller 
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vitaminer och/eller mineralämnen i minst 
de betydande mängder som anges i bilagan 
till direktiv 90/496/EEG.

Or. en

Motivering

1. Villkoren i Codex Alimentarius, som ligger till grund för internationella 
livsmedelsstandarder, bör införlivas med motsvarande EU-lagstiftning om bedömning av 
närings- och hälsopåståenden, vilket skulle bidra till en bättre harmonisering av 
lagstiftningen på detta område.

a. Bestämmelser om användningen av begreppen ”låg kolesterolhalt” och ”kolesterolfri” bör 
införas bland näringspåståendena i bilagan.

b. Påståenden som innehåller begreppet ”källa” bör harmoniseras med Codex Alimentarius 
där begreppet ”berikat” används synonymt.

c. Påståenden som innehåller begreppen ”källa” och ”hög” med syftning på vitaminer och 
mineralämnen i livsmedel i flytande form bör baseras på 7,5 respektive 15 procent av det 
rekommenderade dagliga intaget (RDA – Recommended Daily Absorption).

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 202
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
HÖG HALT AV VITAMINER OCH/ELLER MINERALÄMNEN

HÖG HALT AV VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

HÖG HALT AV VITAMINER 
OCH/ELLER MINERALÄMNEN

Ett påstående om att ett livsmedel har en hög 
halt av vitaminer och/eller mineralämnen, 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten innehåller minst dubbelt 
så mycket som en produkt som är en ”källa 
till vitaminer och mineralämnen”.

Ett påstående om att ett livsmedel har en hög 
halt av vitaminer och/eller mineralämnen, 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten innehåller minst dubbelt 
så mycket som en produkt som är en ”källa 
till vitaminer och mineralämnen”.

Om det gäller livsmedel som av naturen har 
en hög halt av vitaminer och/eller 
mineralämnen får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet.

Om det gäller livsmedel som av naturen har 
en hög halt av vitaminer och/eller 
mineralämnen får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet. Om livsmedlet 
har hög halt av vitaminer och/eller 
mineralämnen beroende på att dessa 
tillsatts livsmedlet måste begreppet 
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”tillsats” användas i påståendet.

Or. en

Motivering

Om begreppet ”tillsats” används i stället för ”berikat” har konsumenterna frihet att bedöma 
om detta är något positivt eller inte. På samma sätt som konsumenterna bör informeras om 
hög halt av vitaminer och/eller mineralämnen naturligt ingår i livsmedlet bör de också ha rätt 
att veta om vitaminerna och/eller mineralämnena har tillsatts livsmedlet på konstgjord väg.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 203
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
HÖGRE HALT AV (MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN)

HÖGRE HALT AV 
(MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN)

HÖGRE HALT AV (NÄRINGSÄMNES 
ELLER ANNAT ÄMNES NAMN)

Ett påstående om att halten av ett eller flera 
näringsämnen har ökats, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om produkten 
uppfyller kraven för påståendet ”källa till” 
och halten har ökats med minst 30 % jämfört 
med en liknande produkt.

Ett påstående om att halten av ett eller flera 
näringsämnen eller andra ämnen har ökats, 
och varje påstående som sannolikt har 
samma innebörd för konsumenten, får endast 
göras om produkten uppfyller kraven för 
påståendet ”innehåller/källa till” och halten 
har ökats med minst 25 % jämfört med en 
liknande produkt.

Or. en

Motivering

1. Villkoren i Codex Alimentarius, som ligger till grund för internationella 
livsmedelsstandarder, bör införlivas med motsvarande EU-lagstiftning om bedömning av 
närings- och hälsopåståenden, vilket skulle bidra till en bättre harmonisering av 
lagstiftningen på detta område.

a. Bestämmelser om användningen av begreppen ”låg kolesterolhalt” och ”kolesterolfri” bör 
införas bland näringspåståendena i bilagan.

b. Påståenden som innehåller begreppen ”minskad” eller ”ökad” bör inte avvika mer än 
25 procent från referenslivsmedlet.

c. Påståenden som innehåller begreppet ”källa” bör harmoniseras med Codex Alimentarius 
där begreppet ”berikat” används synonymt.
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Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 204
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
REDUCERAD HALT AV (MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN)

REDUCERAD HALT AV 
(MAKRONÄRINGSÄMNETS NAMN)

REDUCERAD HALT AV 
(NÄRINGSÄMNES ELLER ANNAT 
ÄMNES NAMN)

Ett påstående om att halten av ett eller flera 
näringsämnen har reducerats, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast göras 
om halten har reducerats med minst 30 %
jämfört med en liknande produkt, förutom i 
fråga om mikronäringsämnen för vilka en 
avvikelse på 10 % från de referensvärden 
som anges i rådets direktiv 90/496/EEG 
skall godkännas.

Ett påstående om att halten av ett eller flera 
näringsämnen eller andra ämnen har 
reducerats, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om halten har 
reducerats med minst 25 % jämfört med en 
liknande produkt, förutom i fråga om 
mikronäringsämnen för vilka en avvikelse 
på 10 % från de referensvärden som anges i 
rådets direktiv 90/496/EEG skall godkännas.

Or. en

Motivering

1. Villkoren i Codex Alimentarius, som ligger till grund för internationella 
livsmedelsstandarder, bör införlivas med motsvarande EU-lagstiftning om bedömning av 
närings- och hälsopåståenden, vilket skulle bidra till en bättre harmonisering av 
lagstiftningen på detta område.

a. Bestämmelser om användningen av begreppen ”låg kolesterolhalt” och ”kolesterolfri” bör 
införas bland näringspåståendena i bilagan.

b. Påståenden som innehåller begreppen ”minskad” eller ”ökad” bör inte avvika mer än 
25 procent från referenslivsmedlet.

b. Innehållet i påståendet bör användas med hänvisning till ”natrium” hellre än till ”salt”.

Ändringsförslag från Marianne Thyssen

Ändringsförslag 205
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”LÄTT”)
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FRI FRÅN KOMJÖLKSPROTEIN
Ett påstående om att en produkt inte 
innehåller komjölksprotein, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får göras 
endast om livsmedlet varken innehåller 
någon beståndsdel som innehåller 
komjölksprotein eller någon annan 
beståndsdel som framställts av komjölk. 
Om det gäller livsmedel som av naturen är 
fria från komjölksprotein får begreppet 
”naturligt” ingå i påståendet.

Or. en

Motivering

I Europa är mellan två och fem procent av barnen allergiska mot komjölksprotein. Det är 
därför viktigt att föräldrarna, som vanligen är de som handlar familjens mat, blir klart 
informerade om vilka produkter som innehåller detta ämne.

Ändringsförslag från Marianne Thyssen

Ändringsförslag 206
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”LÄTT”)

HÖG HALT AV KORTKEDJIG OMEGA-3
Ett påstående om att en produkt innehåller 
kortkedjig omega-3, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får göras endast om följande 
villkor är uppfyllda:
Det finns minst 3 g alfalinolensyra per 
100 g eller 100 ml av produkten. Om det 
gäller livsmedel som av naturen innehåller 
kortkedjig omega-3 får begreppet 
”naturligt” ingå i påståendet.

Or. en

Motivering

WHO rekommenderar att intaget av alfalinolensyra ökas till 1 – 2 procent av energiintaget 
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vilket motsvarar ca 2 – 4 g per dag. Påståenden som hjälper konsumenterna att hitta 
produkter som gör att de kan följa dessa rekommendationer måste också fastställas i bilagan.

Ändringsförslag från Marianne Thyssen

Ändringsförslag 207
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”LÄTT”)

HÖG HALT AV LÅNGKEDJIG 
OMEGA-3
Ett påstående om att en produkt innehåller 
långkedjig omega-3, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får göras endast om följande 
villkor är uppfyllda: Det finns minst 40 mg 
långkedjig omega-3 (dvs. EPA + DHA som 
naturligt förekommer i fiskolja) per 100 g 
eller 100 ml av produkten. Om det gäller 
livsmedel som av naturen innehåller 
långkedjig omega-3 får begreppet 
”naturligt” ingå i påståendet.

Or. en

Motivering

WHO och flera näringsexperter och näringsrådgivare rekommenderar ett ökat intag av 
långkedjig omega-3 (EPA och DHA). De viktigaste källorna är oljerik fisk och livsmedel där 
fiskoljor tillsatts. Livsmedel med de ovannämnda mängderna långkedjig omega-3 utgör ett 
viktigt bidrag till det rekommenderade intaget.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 208
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”LÄTT”)

HÔG HALT AV OMEGA-3
Ett påstående om att ett livsmedel har hög 
halt av omega-3, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
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konsumenten, får endast göras om 
produkten uppfyller åtminstone ett av 
följande villkor:
- Det finns minst 0,6 g alfalinolensyra per 
100g/100 ml av produkten,
- Det finns minst 60 mg av omega-3 med 
mycket långa kedjor per 100g/100 ml av 
produkten, så länge som det genomsnittliga 
dagliga intaget av produkten motsvarar 
minst 30 procent av 
kostrekommendationen.

Or. en

Motivering

Möjligheten att ange en hög halt av omega 3-fettsyror är synnerligen viktig med tanke på 
vikten av riktig kost och folkhälsoskyddet i EU.

Ändringsförslag från Alexander Stubb

Ändringsförslag 209
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”HÖG HALT AV ENKELOMÄTTAT FETT” (nytt))

HÔG HALT AV OMEGA-3
Ett påstående om att ett livsmedel har en 
hög halt av omega-3, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om minst ett 
av följande två villkor är uppfyllda:
Det finns minst 3 g alfalinolensyra per 
100 g av produkten.
Det finns minst 300 mg omega-3 med 
mycket långa kedjor per 100 g av 
produkten.

Or. en

Motivering

WHO rekommenderar att intaget av alfalinolensyra ökas till 1 – 2 procent av energin vilket 
motsvarar ca 2 – 4 g per dag. De viktigaste källorna är margarin, bredbara fetter, kakor och 
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stekta livsmedel. De föreslagna nivåerna innebär att ett rimligt dagsintag på t.ex. 20 g 
margarin/bredbart fett skulle ge 0,6 g alfalinolensyra per dag.

Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 210
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ”KOLESTEROLFRI” (nytt))

LÅG KOLESTEROLHALT
Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
kolesterolhalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får göras endast om 
produkten inte innehåller mer än 0,02 g 
kolesterol/100 g (livsmedel i fast form) eller 
inte mer än 0,01 g kolesterol/100 ml 
(livsmedel i flytande form), samt
1. mindre än 1,5 g mättat fett/100 g 
(livsmedel i fast form) eller 
2. 0,75 g mättat fett/100 ml (livsmedel i 
flytande form), och om högst 10 % av 
energivärdet kommer från mättat fett.
Om det gäller livsmedel som av naturen har 
låg kolesterolhalt får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet.

Or. en

Motivering

1. Villkoren i Codex Alimentarius, som ligger till grund för internationella 
livsmedelsstandarder, bör införlivas med motsvarande EU-lagstiftning om bedömning av 
närings- och hälsopåståenden, vilket skulle bidra till en bättre harmonisering av 
lagstiftningen på detta område.

a. Bestämmelser om användningen av begreppen ”låg kolesterolhalt” och ”kolesterolfri” bör 
införas bland näringspåståendena i bilagan.

b. Innehållet i påståendet bör användas med hänvisning till ”natrium” hellre än till ”salt”.

c. Påståenden som innehåller begreppen ”källa” och ”hög” med syftning på vitaminer och 
mineralämnen i livsmedel i flytande form bör baseras på 7,5 respektive 15 procent av det 
dagliga rekommenderade intaget (RDA – Recommended Daily Absorption).
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Ändringsförslag från Małgorzata Handzlik

Ändringsförslag 211
Bilaga

Näringspåståenden och villkor för användningen av dem
(Nytt näringspåstående – efter ” OMEGA-3” (nytt))

KOLESTEROLFRI

Ett påstående om att ett livsmedel är 
kolesterolfritt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller högst 0,005 g 
kolesterol/100 g (livsmedel i fast form) och 
högst 0,005 g kolesterol/100 ml (livsmedel i 
flytande form) och 
- mindre än 1,5 g mättat fett/100 g 
(livsmedel i fast form) och 0,75 g mättat 
fett/100 ml (livsmedel i flytande form), och 
om högst 10 % av energivärdet kommer 
från mättat fett eller
- 70% av de totala fettsyrorna är omättade.
Om det gäller livsmedel som av naturen är 
kolesterolfria får begreppet ”naturligt” 
läggas till före påståendet.

Or. en

Motivering

1. Villkoren i Codex Alimentarius, som ligger till grund för internationella 
livsmedelsstandarder, bör införlivas med motsvarande EU-lagstiftning om bedömning av 
närings- och hälsopåståenden, vilket skulle bidra till en bättre harmonisering av 
lagstiftningen på detta område.

a. Bestämmelser om användningen av begreppen ”låg kolesterolhalt” och ”kolesterolfri” bör 
införas bland näringspåståendena i bilagan.

b. Innehållet i påståendet bör användas med hänvisning till ”natrium” hellre än till ”salt”.

c. Påståenden som innehåller begreppen ”källa” och ”hög” med syftning på vitaminer och 
mineralämnen i livsmedel i flytande form bör baseras på 7,5 respektive 15 procent av det 
dagliga rekommenderade intaget (RDA – Recommended Daily Absorption).
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