
AM\720744DA.doc PE405.852v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2008/0003(COD)

8.5.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
3 - 6

Udkast til udtalelse
Miroslav Ouzký
(PE404.621v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om levnedsmidler bestemt 
til særlig ernæring (Omarbejdning)

Forslag til direktiv
(KOM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))



PE405.852v01-00 2/5 AM\720744DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\720744DA.doc 3/5 PE405.852v01-00

DA

Ændringsforslag 3
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til bestemmelser, der skal 
vedtages af Kommissionen , kan det dog 
tillades, at det i forbindelse med 
almindelige levnedsmidler, som er egnede 
til særlig ernæring, angives, at de har denne 
egenskab.

I henhold til bestemmelser, der skal 
vedtages af Kommissionen , kan det dog 
tillades, at det i forbindelse med 
almindelige landbrugsfødevarer, som er 
naturligt egnede til særlig ernæring, 
angives, at de har denne egenskab.

Or. it

Begrundelse

De seneste forordninger om ernæring (1924/2006 og 1925/2006) benytter adverbiet 
"naturligt" som betegnelse på fødevarer, der i deres naturlige tilstand har særlige 
egenskaber, uanset hvad den senere forarbejdning og berigelse måtte indebære. Det er logisk 
at benytte den samme fremgangsmåde i det foreliggende forslag til direktiv: Ud over at 
fremme anvendelsen af produkter, der har særlige iboende egenskaber, kan denne 
fremgangsmåde virke befordrende på videnskabelig forskning og innovation "fra grunden" 
hvad angår sortsegenskaber af både agronomisk og ernæringsmæssig interesse.

Ændringsforslag 4
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at give mulighed for hurtigt at bringe 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, 
som er resultatet af videnskabelige og 
teknologiske fremskridt, på markedet kan 
Kommissionen efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
og efter proceduren i artikel 15, stk. 2  for 
en periode på to år tillade markedsføring af 
levnedsmidler, der ikke overholder de 

For at give mulighed for hurtigt at bringe 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, 
som er resultatet af videnskabelige og 
teknologiske fremskridt, på markedet kan 
Kommissionen efter høring af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
for en periode på to år tillade 
markedsføring af levnedsmidler, der ikke 
overholder de regler med hensyn til 
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regler med hensyn til sammensætning, der 
er fastsat i særdirektiverne om de grupper 
af levnedsmidler bestemt til særlig 
ernæring, der er nævnt i bilag I .

sammensætning, der er fastsat i 
særdirektiverne om de grupper af 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, 
der er nævnt i bilag I .

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol  i artikel 
15, stk. 3, i dette direktiv.

Om nødvendigt kan Kommissionen i 
beslutningen om tilladelse fastsætte regler 
for mærkning i forbindelse med den 
ændrede sammensætning. 

Om nødvendigt kan Kommissionen i 
beslutningen om tilladelse fastsætte regler 
for mærkning i forbindelse med den 
ændrede sammensætning. 

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør tilpasses til forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 5
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser fra bestemmelserne i første 
afsnit kan vedtages efter proceduren  i 
artikel 15, stk. 2,  i særlige og klart 
fastsatte tilfælde. Indtil afslutningen af 
denne procedure kan de pågældende 
undtagelser opretholdes.

Undtagelser fra bestemmelserne i første 
afsnit kan vedtages i særlige og klart 
fastsatte tilfælde. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i dette direktiv ved supplering af det 
vedtages efter  forskriftsproceduren med 
kontrol  i artikel 15, stk. 3, i dette direktiv. 
Indtil afslutningen af denne procedure kan 
de pågældende undtagelser opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør tilpasses til forskriftsproceduren med kontrol.
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Ændringsforslag 6
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 1 omhandlede varer må kun 
bringes i handelen i færdigpakninger, og på 
en sådan måde, at emballagen dækker dem 
fuldstændigt.

De i artikel 1 omhandlede varer bringes 
normalt i omsætning i færdigpakninger, 
og på en sådan måde, at emballagen 
dækker dem fuldstændigt. 
Landbrugsfødevarer kan sælges i løs 
vægt/færdigpakkede, når de anvendte 
produktions- og forarbejdningsmetoder 
betyder, at de egenskaber, på grundlag af 
hvilke varen kan medtages i kategorierne 
under artikel 1, uden risiko for 
forbrugernes sikkerhed, forbliver 
uændrede. Varerne skal være ledsaget af 
de i artikel 9 omhandlede angivelser.

2. Medlemsstaterne kan dog tillade 
fravigelser fra stykke 1  for detailhandlen, 
idet de i artikel 9  omhandlede angivelser i 
så fald skal ledsage varen, når den bringes i 
handlen.

Or. it

Begrundelse

Formålet er at sikre, at varer kan bringes i omsætning, uden at enkelte medlemsstater gør 
undtagelser for varer, der sælges i løs vægt, og samtidig at opstille klare betingelser, der 
finder anvendelse på EU-plan trods deres restriktive karakter.  Disse foranstaltninger kan 
sigte mod at sætte landbrugsbedrifter i stand til at gøre fremskridt med indførelsen af særlige 
sporbarhedssystemer og samtidig at beskytte forbrugerne og sikre, at de har et bredt udvalg 
af varer at vælge imellem.
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