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Ændringsforslag 311
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, foreskrives der 
i bilag III supplerende obligatoriske 
oplysninger for specifikke typer eller 
kategorier af fødevarer.

1. Foruden de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, foreskrives der 
i bilag III supplerende obligatoriske 
oplysninger for specifikke typer eller 
kategorier af fødevarer. De obligatoriske 
oplysninger kan omhandle både 
produktionsmåde og produktets 
sammensætning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at vide, om der f.eks. er anvendt GMO'er i processen.

Ændringsforslag 312
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, foreskrives der 
i bilag III supplerende obligatoriske 
oplysninger for specifikke typer eller 
kategorier af fødevarer.

1. For konfekture eller drikkevarer, der 
indeholder glycyrrhizinsyre eller 
ammoniumsalt heraf som følge af 
tilsætning af selve stoffet/stofferne eller 
lakridsplanten Glycyrrhiza glabra i en 
koncentration på 100 mg/kg eller 10 mg/l 
eller derover, indsættes angivelsen 
"indeholder lakrids" umiddelbart efter 
ingredienslisten, medmindre angivelsen 
"lakrids" i forvejen fremgår af 
ingredienslisten eller af 
fødevarebetegnelsen. Hvis der ikke er en 
ingrediensliste, skal oplysningen placeres 
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tæt ved fødevarebetegnelsen.
For konfekture, der indeholder 
glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt 
heraf som følge af tilsætning af selve 
stoffet/stofferne eller lakridsplanten 
Glycyrrhiza glabra i en koncentration på 
4 g/kg eller derover, indsættes angivelsen 
"indeholder lakrids - personer, der lider 
af forhøjet blodtryk, bør undgå for stort 
indtag" umiddelbart efter 
ingredienslisten. Hvis der ikke er en 
ingrediensliste, skal oplysningen placeres 
tæt ved fødevarebetegnelsen.
For drikkevarer, der indeholder 
glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt 
heraf som følge af tilsætning af selve 
stoffet/stofferne eller lakridsplanten 
Glycyrrhiza glabra i koncentrationer på 
50 mg/l eller derover eller på 300 mg/l 
eller derover ved drikkevarer med et 
alkoholindhold på over 1,2 % vol. 
indsættes angivelsen "indeholder lakrids -
personer, der lider af forhøjet blodtryk, 
bør undgå for stort indtag" umiddelbart 
efter ingredienslisten. Hvis der ikke er en 
ingrediensliste, skal oplysningen placeres 
tæt ved fødevarebetegnelsen.

Or. de

Begrundelse

De supplerende mærkningskrav for visse fødevarer bør ikke være henvist til bilaget, men bør 
angives umiddelbart efter de generelle krav. De tilføjes derfor til artikel 10, og det relevante 
bilag III udgår. 
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Ændringsforslag 313
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre bilag III. 
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringer af de obligatoriske mærkningsoplysninger er ikke "ikke-væsentlige bestemmelser" 
i forordningen, som muligvis kan vedtages efter udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 314
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre bilag III. 
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringer af de obligatoriske mærkningsoplysninger er ikke "ikke-væsentlige bestemmelser" 
i forordningen, som muligvis kan vedtages efter udvalgsproceduren. Det har lovgiveren 
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beføjelse til at gøre.

Ændringsforslag 315
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre bilag III. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 4.

2. For drikkevarer - undtagen drikkevarer 
fremstillet af kaffe, te, kaffeekstrakt eller 
teekstrakt, hvis fødevarebetegnelsen 
indeholder ordet "kaffe" eller "te" - som 
er bestemt til forbrug uden yderligere 
forarbejdning eller tilberedning og 
indeholder mere koffein end 150 mg/l, 
uanset kilden, eller er i koncentreret eller 
tørret form og efter rekonstituering 
indeholder mere koffein end 150 mg/l, 
uanset kilden, angives "Højt 
koffeinindhold" i samme synsfelt som 
drikkevarens betegnelse efterfulgt af en 
henvisning i parentes til koffeinindholdet 
udtrykt i mg/100 ml.

Or. de

Begrundelse

De supplerende mærkningskrav for visse fødevarer bør ikke være henvist til bilaget, men bør 
angives umiddelbart efter de generelle krav. De tilføjes derfor til artikel 10, og det relevante 
bilag III udgår.

Ændringsforslag 316
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I visse lande stammer en meget høj 
andel af kød til forbrug fra dyr, der ikke 
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er blevet bedøvet forud for slagtningen. 
Forbrugeren skal informeres om dette 
forhold.

Or. en

Begrundelse

EU-lovgivningen giver mulighed for at slagte dyr uden forudgående bedøvelse for at 
imødekomme visse religiøse samfund. En del af dette kød sælges ikke til muslimer eller jøder, 
men markedsføres på det brede marked, hvor det kan blive købt af forbrugere, der er 
uvidende om slagteforholdene, og som ikke ønsker at købe kød fra dyr, der ikke er blevet 
bedøvet. Forbrugerne skal ligeledes informeres om, at noget kød stammer fra dyr, der ikke er 
blevet bedøvet forud for slagtningen. Disse oplysninger vil give forbrugerne mulighed for at 
træffe et informeret valg, som stemmer overens med deres etiske overvejelser.

Ændringsforslag 317
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For fødevarer eller 
fødevareingredienser tilsat phytosteroler, 
phytosterolestere, phytostanoler og/eller 
phytostanolestere foreskrives følgende 
mærkningsoplysninger:
a) "tilsat plantesteroler" eller "tilsat 
plantestanoler" angives i samme synsfelt 
som fødevarebetegnelsen; 
b) indholdsmængden af tilsatte 
phytosteroler, phytosterolestere, 
phytostanoler eller phytostanolestere 
(udtrykt i % eller som g frie 
plantesteroler/plantestanoler pr. 100 g 
eller 100 ml af fødevaren) skal anføres i 
ingredienslisten;
c) en erklæring om, at fødevaren 
udelukkende er beregnet til personer, der 
ønsker at sænke kolesterolindholdet i 
blodet; 
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d) en erklæring om, at patienter, der 
indtager kolesterolsænkende medicin, kun 
bør bruge produktet under lægeligt tilsyn;
e) en let synlig erklæring om, at fødevaren 
måske ikke er ernæringsmæssigt egnet til 
gravide eller ammende kvinder samt børn 
under fem år;
f) vejledning om, at fødevaren skal 
anvendes som led i en afbalanceret og 
varieret kost, der bl.a. omfatter 
regelmæssigt konsum af frugter og 
grøntsager som et bidrag til at opretholde 
carotenoid-niveauerne;
g) i samme synsfelt som erklæringen 
under nr. 3) en erklæring om, at indtag på 
over 3 g pr. dag af tilsatte 
plantesteroler/plantestanoler bør undgås; 
h) en definition af en portion af den 
pågældende fødevare eller 
fødevareingrediens (helst i g eller ml) med 
angivelse af den mængde 
plantesterol/plantestanol, den enkelte 
portion indeholder.

Or. de

Begrundelse

De supplerende mærkningskrav for visse fødevarer bør ikke være henvist til bilaget, men bør 
angives umiddelbart efter de generelle krav. De tilføjes derfor til artikel 10, og det relevante 
bilag III udgår.

Ændringsforslag 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For specifikke typer eller kategorier af 
fødevarer kan Kommissionen i 
ekstraordinære tilfælde fastsætte 
undtagelser fra kravene i artikel 9, stk. 1, 

Håndværksprodukter fremstillet af 
mikrovirksomheder er fritaget for kravet i 
artikel 9, stk. 1, litra l), hvis produkterne 
sælges på produktionsstedet, og 
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litra b) og f), forudsat at sådanne 
undtagelser ikke indebærer, at den endelige 
forbruger og storkøkkener ikke får 
fyldestgørende oplysninger. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

salgspersonalet er i stand til at videregive 
næringsoplysninger om produktet. 
Næringsoplysningerne kan alternativt 
angives på etiketter på hylderne.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke gives mulighed for yderligere undtagelser. Der bør kun gives undtagelser for 
mikrovirksomheder, der fremstiller håndværksprodukter.

Ændringsforslag 319
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 tilsidesætter ikke mere specifikke 
metrologiske fællesskabsbestemmelser.

Artikel 9 tilsidesætter ikke mere specifikke 
metrologiske fællesskabsbestemmelser. 
Bestemmelserne i direktiv 2007/45/EF om 
indførelse af bestemmelser om nominelle 
mængder for færdigpakkede produkter 
skal overholdes.

Or. de

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

For at gøre forordningen lettere at læse bør der henvises til direktiv 2007/45/EF om 
indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter.
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Ændringsforslag 320
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til denne forordning skal 
obligatorisk fødevareinformation for alle 
fødevarer være let tilgængelig.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 321
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastsætte, at visse 
obligatoriske oplysninger gøres 
tilgængelige på andre måder end på 
emballagen eller etiketten, forudsat at de 
generelle principper og krav i kapitel II 
overholdes. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Angivelsen af obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. Måderne, 
hvorpå disse oplysninger angives, bør derfor ikke ændres af foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen.
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Ændringsforslag 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastsætte, at visse 
obligatoriske oplysninger gøres 
tilgængelige på andre måder end på 
emballagen eller etiketten, forudsat at de 
generelle principper og krav i kapitel II 
overholdes. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Angivelsen af obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. Måderne, 
hvorpå disse oplysninger angives, bør derfor ikke ændres af foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen.

Ændringsforslag 323
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastsætte, at visse 
obligatoriske oplysninger gøres 
tilgængelige på andre måder end på 
emballagen eller etiketten, forudsat at de 
generelle principper og krav i kapitel II 
overholdes. Sådanne foranstaltninger, der 

udgår
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har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Angivelsen af obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. Måderne, 
hvorpå disse oplysninger angives, bør derfor ikke ændres af foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen.

Ændringsforslag 324
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastsætte, at visse 
obligatoriske oplysninger gøres 
tilgængelige på andre måder end på 
emballagen eller etiketten, forudsat at de 
generelle principper og krav i kapitel II 
overholdes. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

De obligatoriske fødevareoplysninger skal altid være direkte tilgængelige for den endelige 
forbruger, og dette sikres ifølge EU's retspraksis (C-85/94) kun ved at angive oplysningerne 
på etiketten. Køberen er ikke nødvendigvis slutforbrugeren.
Dette ændringsforslag har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen, skabe retssikkerhed for 
operatører og undgå en stigning i antallet af obligatoriske oplysninger, der gøres 
tilgængelige på andre måder, samt at beskytte operatørerne mod uforholdsmæssigt store 
omkostninger som følge af princippet om "alternative måder".

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 13/178 PE418.218v01-00

DA

Ændringsforslag 325
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastsætte, at visse 
obligatoriske oplysninger gøres 
tilgængelige på andre måder end på 
emballagen eller etiketten, forudsat at de 
generelle principper og krav i kapitel II 
overholdes. Sådanne foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Listen over obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. Den 
obligatoriske angivelse af disse oplysninger bør derfor ikke ændres efter udvalgsproceduren, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser.

Ændringsforslag 326
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41 
anvendelse.

4. For fødevarer, der sælges uden at være 
færdigpakkede, eller for fødevarer, der 
pakkes på salgsstedet på anmodning af 
køberen eller er færdigpakkede med 
henblik på øjeblikkeligt salg (løse varer), 
fastsætter medlemsstaterne regler for, 
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hvordan oplysningerne skal gøres 
tilgængelige for storforbrugere og 
slutforbrugere. Medlemsstaterne 
underretter straks Kommissionen om, 
hvilke foranstaltninger der er fastsat.

Or. de

Begrundelse

Da artikel 41, som er en separat bestemmelse, der giver medlemsstaterne mulighed for at 
træffe nationale foranstaltninger, udgår, skal medlemsstaternes undtagelser med hensyn til 
måden, hvorpå oplysninger om løse varer gøres tilgængelige, angives her. Ordlyden er i 
overensstemmelse med de nuværende regler i henhold til direktiv 2000/13/EF. 

Ændringsforslag 327
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41 
anvendelse.

4. Artikel 41 skal gælde for fødevarer, 
som udbydes til salg til slutforbrugeren 
uden at være færdigpakkede, eller som 
pakkes på salgsstedet på forbrugerens 
anmodning eller færdigpakkes til direkte 
salg.

Or. en

Begrundelse

På grund af problemer med mærkning af ikke-færdigpakkede fødevarer, inklusiv fødevarer, 
der sælges i cateringvirksomheder, skal disse fødevarer undtages fra de obligatoriske 
mærkningsoplysninger, undtagen for så vidt angår oplysninger om allergener.
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Ændringsforslag 328
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41 
anvendelse.

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, gælder følgende.

a) For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener 
uden at være færdigpakkede, eller for 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsættes nærmere regler for angivelse af 
de i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
oplysninger.
b) Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.

d) Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Kapitel VI om nationale bestemmelser bør slettes og erstattes af en fællesskabsløsning for at 
få fuld harmonisering i hele EU.
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Ændringsforslag 329
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41 
anvendelse.

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, gælder følgende.

a) For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener 
uden at være færdigpakkede, eller for 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsættes nærmere regler for angivelse af 
de i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
oplysninger.
b) Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.
d) Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

For at tilføje artikel 41 om nationale bestemmelser vedrørende ikke-færdigpakkede fødevarer.
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Ændringsforslag 330
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, finder artikel 41 
anvendelse.

4. Når det drejer sig om ikke-
færdigpakkede fødevarer, gælder følgende.

a) For fødevarer, der udbydes til den 
endelige forbruger og til storkøkkener 
uden at være færdigpakkede, eller for 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet på 
anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede med henblik på 
øjeblikkeligt salg, kan medlemsstaterne 
fastsættes nærmere regler for angivelse af 
de i artikel 9 og artikel 10 omhandlede 
oplysninger.
b) Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 
1, litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.
d) Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Kapitel VI om nationale bestemmelser bør slettes og erstattes af en fællesskabsløsning for at 
få fuld harmonisering i hele EU.
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Ændringsforslag 331
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når det drejer sig om færdigpakkede 
og ikke-færdigpakkede fødevarer, som 
sælges på lokale markeder og 
landbrugsmarkeder, skal behovet for alle 
de obligatoriske oplysninger i artikel 9 
eller andre mærkningsbestemmelser, der 
skal oplyses til forbrugerne i henhold til 
fællesskabsretten, tolkes fleksibelt, således 
at de obligatoriske oplysninger kan gives 
på tavler, ved skiltning eller på anden 
måde.

Or. en

Begrundelse

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Ændringsforslag 332
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
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artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, på en 
måde så der sikres læsbarhed.

Or. en

Begrundelse

En skriftstørrelse på mindst 3 mm er i praksis umulig. Den nuværende bestemmelse om 'let 
læselig' er tilstrækkelig og kræver blot en øget overvågning af fødevaresikkerheden på 
området.

Ændringsforslag 333
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, på en 
måde så der sikres læsbarhed.

Or. en

Begrundelse

En skriftstørrelse på mindst 3 mm er i praksis umulig. Den nuværende bestemmelse om 'let 
læselig' er tilstrækkelig og kræver blot en øget overvågning af fødevaresikkerheden på 
området.
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Ændringsforslag 334
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten i let 
læselig form.

Or. de

Begrundelse

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten.
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren.

Ændringsforslag 335
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 1. Uden at særlige 
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fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, på en 
måde så der sikres læsbarhed.

Or. en

Begrundelse

En skriftstørrelse på 3 mm ville medføre høje omkostninger for vores virksomheder Forslaget 
ville tvinge virksomhederne til at lave små emballager større. Den nuværende tendens har 
været at reducere pakningsstørrelserne på linje med, at man mindsker indvirkningerne på 
miljøet, og at tilbyde forbrugerne mindre portioner af sundheds- og ernæringsårsager.

Ændringsforslag 336
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, på en 
måde der sikrer læsbarhed.

Or. en

Begrundelse

Kravet om de 3 mm er for småt til de krævede oplysninger. At opretholde det strenge krav om 
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3 mm ville ikke øge synligheden af oplysningerne på etiketten særlig meget.

Ændringsforslag 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, på en 
måde så der sikres læsbarhed.

Or. en

Begrundelse

Den måde læsbarheden sikres aftales mere hensigtsmæssigt gennem en vejledning, der drøftes 
og aftales mellem interesserede parter og nationale (udøvende) myndigheder.

Ændringsforslag 338
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, så 
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typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

der sikres en betydelig kontrast mellem de 
trykte oplysninger og baggrunden.

Or. en

Begrundelse

En mindsteskriftstørrelse for alle obligatoriske oplysninger vil, navnlig sammen med 
nationale sprogkrav, mindske den mængde oplysninger, der kan gives på en etiket, navnlig 
hvor pladsen allerede er begrænset som f.eks. på flasker. Det vil også have en negativ 
indvirkning på den frie bevægelighed på det indre marked, fordi antallet af lande, der kan 
være på en etiket til flere lande, vil blive mindsket. Dette vil komplicere logistikken og påføre 
producenterne og dermed forbrugerne udgifter.

Ændringsforslag 339
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 1 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk mindsteskriftstørrelse på 3 mm er ikke hensigtsmæssig, og for mange 
fødevarer ville det betyde, at der ikke engang ville være plads til at give de obligatoriske 
oplysninger på etiketten.
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Ændringsforslag 340
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse, hvor højden x, 
som defineret i Bilag *, er større end eller 
lig med 1.2 mm. Faktorerne i Bilag ** kan 
have indflydelse på læsbarheden og skal 
overvejes ved udarbejdelse af etiketten.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et kriterium, der er målbart og dermed kan håndhæves, for at forbedre 
etiketters tydelighed. Mens en mindsteskriftstørrelse ikke nødvendigvis garanterer generel 
tydelighed, sikrer dette afsnit, at en række faktorer, som har indflydelse på tydeligheden, må 
overvejes (dvs. kontrast, skriftstørrelse, layout osv.).

Ændringsforslag 341
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 25/178 PE418.218v01-00

DA

og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden. Disse obligatoriske 
oplysninger skal også trykkes med 
blindskrift, så de kan læses af blinde.

Or. es

Begrundelse

Det burde være obligatorisk, at de obligatoriske oplysninger på en produktetiket, skulle 
trykkes med blindskrift, så de kan læses af blinde.

Ændringsforslag 342
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 2 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk mindsteskriftstørrelse på 3 mm er ikke hensigtsmæssig, og for mange 
fødevarer ville det betyde, at der ikke engang ville være plads til at give de obligatoriske 
oplysninger på etiketten.
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Ændringsforslag 343
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at særlige fællesskabsbestemmelser 
om bestemte fødevarer vedrørende kravene 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a)-k), 
derved tilsidesættes, trykkes de 
obligatoriske oplysninger, jf. artikel 9, stk. 
1, når de anføres på emballagen eller 
etiketten, med typer i en skriftstørrelse på
mindst 3 mm, og de udformes, så der 
sikres en betydelig kontrast mellem de 
trykte oplysninger og baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en 
tydelig læsbarhed. Sammen med 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper udformer Kommissionen 
bindende regler for læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer, før 
lovgivningen træder i kraft. De 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3. 

Or. en

Ændringsforslag 344
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, vises de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, så 
der sikres en tydelig læsbarhed.
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og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

Or. de

Begrundelse

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.
- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Ændringsforslag 345
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en 
tydelig læsbarhed. Kommissionen 
udformer sammen med repræsentanter 
for relevante interessegrupper bindende 
regler for læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer. 
Disse vil ikke omhandle en generel 
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anvendelse af skriftstørrelser, men 
fastsætte forholdet mellem etiketten og de 
oplysninger, der skal fremgå. De 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. hu

Begrundelse

Mens der er enighed om at fjerne den obligatoriske skriftstørrelse på 3 mm, som fremgår af 
Kommissionens forslag, er det vigtigt, at de bindende regler for læsbarheden, der 
efterfølgende fastsættes i samarbejde med eksperter og repræsentanter for interessegrupper, 
ikke udtrykkes i generelle vendinger, eftersom en bestemt skriftstørrelse ikke har samme 
virkning på en stor etiket som på en lille. Det er derfor vigtigt, at skriftstørrelsen fastsættes i 
forhold til etikettens størrelse.

Ændringsforslag 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen i et klart læseligt 
format, herunder en skriftstørrelse hvor x 
(den reference, der ofte anvendes for 
punktstørrelsen, er højden af lille ”x”) er
mindst 1,7 mm højt og med en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

Andre elementer, der skal tages i 
betragtning for at sikre læsbarheden af 
forbrugerinformationer, er tekstens 
layout, format, størrelse, skrifttypens 
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farve, baggrundsfarve, emballering, 
trykning samt synsafstand og -vinkel.
Kommissionen udformer regler for, 
hvordan disse elementer skal anvendes for 
at sikre læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer. De 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager til dels udgangspunkt i ISO-standarderne. Al den information, 
der påføres en etiket, skal være synlig og letlæselig for forbrugerne.

Ændringsforslag 347
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en
tydelig læsbarhed.

Efter en offentlig høring af alle berørte 
parter udformer Kommissionen bindende 
regler for læsbarheden af 
forbrugerinformationer på fødevarer.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom dette emne har stor indflydelse på fødevare- og drikkevareindustrien, bør disse 
regler først udformes efter en offentlig høring af de berørte parter, hvorved det sikres, at 
proceduren er gennemsigtig, og at alle parter kan tilkendegive deres mening.

Ændringsforslag 348
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, på 
emballagen eller etiketten, så der sikres en 
tydelig læsbarhed.

Efter en høringsprocedure udformer 
Kommissionen sammen med 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper bindende regler for 
læsbarheden af forbrugerinformationer 
på fødevarer. De foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
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Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Ændringsforslag 349
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 og afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en bestemt skriftstørrelse på mindst 
3 mm, og de udformes, så der sikres en 
betydelig kontrast mellem de trykte 
oplysninger og baggrunden.

Et kriterium, der definerer hvad der 
forstås ved en betydelig kontrast mellem 
de trykte oplysninger og baggrunden, skal 
fastsættes via 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
af Kommissionen. De foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for konkrete bestemmelser, for at fødevarekontrollen effektivt kan kontrollere 
læsbarheden af fødevareinformationerne.
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Ændringsforslag 350
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 og afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en bestemt skriftstørrelse på mindst 
3 mm, og de udformes, så der sikres en 
betydelig kontrast mellem de trykte 
oplysninger og baggrunden.

Et kriterium, der definerer hvad der 
forstås ved en betydelig kontrast mellem 
de trykte oplysninger og baggrunden, skal 
fastsættes via 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
af Kommissionen. De foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for konkrete bestemmelser, for at fødevarekontrollen effektivt kan kontrollere 
læsbarheden af fødevareinformationerne.
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Ændringsforslag 351
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et kriterium, der definerer hvad der 
forstås ved en betydelig kontrast mellem 
de trykte oplysninger og baggrunden samt 
andre relevante bestemmelser, skal 
fastsættes via 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
af Kommissionen. De retningslinjer, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Forordningens tekst bør indføre konkrete bestemmelser for skriftstørrelsen for at mindske den 
nuværende retlige uklarhed, når det vurderes, hvad der udgør en letlæselig etiket, og for 
efterfølgende at give fødevarekontrollen mulighed for mere effektivt at kontrollere 
læsbarheden af fødevareinformation. Der bør ligeledes indføres konkrete kriterier, der 
definerer hvad der forstås ved en ”betydelig kontrast”, og der bør fastsættes andre relevante 
bestemmelser for at sikre større klarhed vedrørende retningslinjerne for såvel operatører som 
fødevarekontrollen.

Ændringsforslag 352
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et kriterium, der definerer hvad der 
forstås ved en betydelig kontrast mellem 
de trykte oplysninger og baggrunden samt 
andre relevante bestemmelser, skal 
fastsættes via 
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gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
af Kommissionen. De retningslinjer, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Forordningens tekst bør indføre konkrete bestemmelser for skriftstørrelsen for at mindske den 
nuværende retlige uklarhed, når det vurderes, hvad der udgør en letlæselig etiket, og for 
efterfølgende at give fødevarekontrollen mulighed for mere effektivt at kontrollere 
læsbarheden af fødevareinformation. Der bør ligeledes indføres konkrete kriterier, der 
definerer hvad der forstås ved en ”betydelig kontrast”, og der bør fastsættes andre relevante 
bestemmelser for at sikre større klarhed vedrørende retningslinjerne for såvel operatører som 
fødevarekontrollen.

Ændringsforslag 353
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 - litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udformer sammen med 
repræsentanter for relevante 
interessegrupper regler for læsbarheden.

Or. de

Begrundelse

Frem for kun at fokusere på et element til forbedring af etikettens læsbarhed, er der behov for 
en omfattende indsats ved udarbejdelse af retningslinjer på EU-plan, der skal vedtages af 
repræsentanter for interessegrupperne og de kompetente myndigheder.
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Ændringsforslag 354
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 - litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For specifikke fødevarer med 
obligatoriske mærkningskrav fastsat i 
særlige fællesskabsbestemmelser i 
henhold til artikel 9, stk. 1, vil en 
passende skriftstørrelse være udformet 
således, at den imødeser forbrugernes 
behov for læsbarhed og øvrige 
oplysninger om den særlige anvendelse af 
fødevaren.

Or. en

Begrundelse

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Ændringsforslag 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 - litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) For særlige fødevarer, der er 
underlagt obligatoriske mærkningskrav 
givet i særlig fællesskabslovgivning, ud 
over de enkeltheder refereret til i artikel 9, 
stk. 1, skal skriftstørrelsen være således, 
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at den imødekommer forbrugerens behov 
for læseligheden af de supplerende 
oplysninger om den særlige brug af disse 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Fødevarer med en særlig ernæringsmæssig anvendelse er mærket med supplerende 
obligatoriske detaljer om deres bæredygtighed ved brug, omfattende vejledning i brug, 
kontraindikationer hvor det er hensigtsmæssigt, advarsler og medicinsk information. For 
sådanne fødevarer er det ikke muligt at angive informationerne under artikel 9, stk. 1 samt de 
supplerende obligatoriske detaljer med en skriftstørrelse på 3 mm. Derfor skal PARNUTS-
produkter være fritaget for kravene om minimumsskriftstørrelse.

Ændringsforslag 356
Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Med hensyn til produkter, hvor en 
særlig ernæringsmæssig brug er påtænkt, 
som fastlagt i direktiv 89/398/EEC, som er 
underlagt obligatoriske mærkningskrav 
under fællesskabslovgivning udover de 
enkeltheder refereret til i artikel 9 stk. 1, 
skal skriftstørrelsen være således, at den 
imødekommer forbrugerens behov for 
læseligheden af de supplerende 
oplysninger om den særlige brug af disse 
fødevarer.

Or. it

Begrundelse

Af praktiske årsager, med henblik på de forskellige lovgivningsmæssige bestemmelser om 
mærkningen af denne type produkter.

Ændringsforslag 357
John Bowis
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Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e), f) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

Or. en

Begrundelse

Datomærkning f) skal kunne findes i det samme synsfelt som under den nuværende lovgivning 
(direktiv 2000/13/EC).

Ændringsforslag 358
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e), f) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

Or. es

Begrundelse

Forbrugere er vant til at finde holdbarhedsdatoen, eller en reference til hvor det kan findes, 
på mærkaten. Det skal derfor kunne findes indenfor det samme synsfelt som produktets navn, 
nettomængden og alkoholprocenten.

Ændringsforslag 359
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2.

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvorpå der kan trykkes, hvis største 
yderflade har et flademål på under 80 cm2.

Or. de

Begrundelse

Undtagelsesbestemmelserne i Kommissionens forslag er urealistiske og uigennemførlige.

Ændringsforslag 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2.

4. Europa-Kommissionen skal udfærdige 
regler, der specificerer hvordan de i 
artikel 14, stk. 1 nævnte elementer skal 
anvendes for at sikre 
fødevareinformationernes læselighed for 
forbrugere på indpakning eller beholdere 
med et meget begrænset overfladeareal.

Or. en

Begrundelse

Information, som forekommer på al indpakning, uden hensyn til størrelse, skal være 
letlæseligt for forbrugere, ellers er det formålsløst.

Ændringsforslag 361
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2.

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 100 cm2.

Or. en

Begrundelse

Hvis en minimumsskriftstørrelse skal gøres obligatorisk, skal en effektiv undtagelse for små 
pakninger overvejes. 100 cm2er den mindste påkrævede overflade for en 
minimumsskriftstørrelse, som foreslået af Kommissionen

Ændringsforslag 362
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2.

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvor påbudt fødevareinformation optager 
50 % eller mere af emballagen eller 
beholderens yderflade. For sådanne 
produkter skal der tages hensyn til 
kriterierne i Bilag **.

Or. en

Begrundelse

En minimumsskriftstørrelse på 3 mm er upraktisk, specielt for små pakninger. Dette stykke vil 
undtage små pakninger og produkter, der virkeligt har begrænset tilgang til mærkningsplads. 
Dette vil også forhindre et behov for større pakninger og mærkningsmateriale.
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Ændringsforslag 363
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 10 cm2.

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
under 100 cm2.

Or. en

Begrundelse

Hvis en minimumsskriftstørrelse skal gøres obligatorisk, skal en effektiv undtagelse for små 
pakninger overvejes. 100 cm2er den mindste påkrævede overflade for en 
minimumsskriftstørrelse, som foreslået af Kommissionen

Ændringsforslag 364
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og, hvis det er 
relevant, ikke kan slettes. Den må under 
ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket, forringet eller opdelt ved andre 
påskrifter eller billeder eller andre 
materialer.

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og, hvis det er 
relevant, ikke kan slettes. Den må under 
ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket eller opdelt ved andre påskrifter 
eller billeder eller andre materialer.

Or. en

Begrundelse

Ingen begrundelse for ændringsforslaget af det nuværende ordvalg er givet og ingen er 
åbenlys. Igen bliver et udefineret begreb (forringet) introduceret, som kun vil skabe 
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diskussion og problemer i den daglige anvendelse af lovgivningen - og uden en god grund.

Ændringsforslag 365
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og, hvis det er 
relevant, ikke kan slettes. Den må under 
ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket, forringet eller opdelt ved andre 
påskrifter eller billeder eller andre 
materialer.

6. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således at 
den er let synlig, let læselig og ikke kan 
slettes. Den må under ingen 
omstændigheder være skjult, tildækket, 
forringet eller opdelt ved andre påskrifter 
eller billeder eller andre materialer.

Or. es

Begrundelse

Det er uklart hvorfor obligatorisk information kun i visse tilfælde ikke skulle kunne slettes.

Ændringsforslag 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
1. Hvor fødevarens oprindelsesland eller 
oprindelsessted ikke er det samme som en 
af hovedingrediensernes, skal også disse 
ingrediensers oprindelsesland eller 
oprindelsessted angives.
2. For kød, bortset fra okse- eller 
kalvekød, kan angivelsen af 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 42/178 AM\762307DA.doc

DA

oprindelsesland eller oprindelsessted 
angives som kun et enkelt sted, hvis 
dyrene er født, opdrættet og slagtet i det 
samme land eller på det samme sted. I 
andre tilfælde skal der angives 
information om hvert af de forskellige 
steder, hvor dyret er født, opdrættet og 
slagtet.
3. Gennemførelse af regler om 
anvendelsen af stykke 1 skal etableres af 
Kommissionen. Disse foranstaltninger, 
der er udviklet til at ændre de ikke-
essentielle dele af denne forordning ved at 
supplere den, skal gennemføres i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
henvist til i artikel 49, stk. 3.
4. Gennemførelse af regler om 
brugsbetingelser og brugskriterier for 
frivilligt fremsatte enkeltheder kan 
etableres af Kommissionen. Disse 
foranstaltninger, der er udviklet til at 
ændre de ikke-essentielle dele af denne 
forordning ved at supplere det, skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
henvist til i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det er i forbrugernes interesse at vide, hvor et produkt er produceret. Derfor skal 
obligatorisk mærkning af oprindelsesland kræves.

Ændringsforslag 367
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 15 - litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der skal foreligge obligatorisk 
fødevareinformation, før købet afsluttes, og 

a) Der skal foreligge obligatorisk 
fødevareinformation, før købet afsluttes, og
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den skal fremgå af støttematerialet for 
fjernsalget eller gives via andre relevante 
kanaler.

på leveringstidspunktet, og den skal 
fremgå af støttematerialet for fjernsalget 
eller gives via andre relevante kanaler.

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor der bliver skelnet mellem den information, der skal være tilgængelig på 
købstidspunktet, og på den, der skal være tilgængelig på leveringstidspunktet. Denne forskel 
kan resultere i, at forbrugeren ikke har adgang til væsentlig information.

Ændringsforslag 368
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 15 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der skal foreligge obligatorisk 
fødevareinformation, før købet afsluttes, 
og den skal fremgå af støttematerialet for 
fjernsalget eller gives via andre relevante 
kanaler.

a) Der skal foreligge obligatorisk 
fødevareinformation forud for indgåelsen 
af kontrakten, og den skal være letlæselig 
på en måde, der er hensigtsmæssig for de 
anvendte fjernkommunikationsmetoder. 
Forbrugeren skal modtage den 
obligatoriske information på et varigt 
medium, indenfor en overskuelig 
tidsramme efter indgåelsen af kontrakten 
og senest i overensstemmelse med artikel 
13, stk. 2 af denne forordning på 
fødevarernes leveringstidspunkt.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ordvalg reflekterer den tilgang, der er brugt i anden relevant EU 
forbrugerlovgivning.
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Ændringsforslag 369
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 15 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

udgår

Or. en

Begrundelse

De obligatoriske fødevareinformationer (dvs. enkelthederne angivet i artikel 9, stk. 1, samt de 
obligatoriske enkeltheder for særlige fødevaretypekategorier som angivet i bilag III) skal 
være tilgængelige før købet er afsluttet. Dette ændringsforslag skal sikre, at alle obligatoriske 
fødevareinformationer, heriblandt informationerne krævet i artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) 
og k), i tilfælde af fjernsalg, også skal være tilgængelig når købet er 

Ændringsforslag 370
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 15 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

udgår

Or. en

Begrundelse

 Dette ændringsforslag skal sikre, at alle obligatoriske fødevareinformationer, heriblandt 
informationerne krævet i artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), i tilfælde af fjernsalg, også 
skal være tilgængelig når købet er afsluttet.

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 45/178 PE418.218v01-00

DA

Ændringsforslag 371
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 15 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og j), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

Or. de

Begrundelse

Alkoholindholdet i alkoholiske drikke er en yderst vigtig information, som skal være 
tilgængelig for forbrugere, der køber over internettet eller per postordre, før produktet bliver 
leveret. Der er på den anden side kun brug for brugsanvisninger, når fødevarerne skal 
konsumeres, og disse kan derfor blive givet på leveringstidspunktet.

Ændringsforslag 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 15 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra d), f), g), h) og k), 
behøver først at blive givet på 
leveringstidspunktet.

b) De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra f), behøver først at 
blive givet på leveringstidspunktet.

Or. en

Begrundelse

Bortset fra mindste holdbarhedsdato, som ikke kan gives på forhånd, skal fødevarer leveret 
gennem fjernsalg imødekomme de samme krav som fødevarer solgt i en forretning
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Ændringsforslag 373
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 16 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på et sprog, der er let forståeligt 
for forbrugerne i de medlemsstater, hvor 
en fødevare markedsføres, jf. dog artikel 9, 
stk. 2.

1. Obligatorisk fødevareinformation 
anføres på det sprog/sprogene, der bliver 
brugt i den medlemsstat, hvor en fødevare 
markedsføres, jf. dog artikel 9, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Forbrugere skal kunne skaffe sig informationer om fødevarer på deres eget sprog.

Ændringsforslag 374
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 16 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De medlemsstater, hvor en fødevare 
markedsføres, kan på deres område 
kræve, at disse oplysninger figurerer på et 
eller flere af de officielle EF-sprog.

udgår

Or. de

Begrundelse

Givet en øget forbrugermobilitet inden for EU er Kommissionens forslag forældet. Stk. 2 skal 
derfor slettes.

Ændringsforslag 375
Avril Doyle
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Forslag til forordning
Artikel 16 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De medlemsstater, hvor en fødevare 
markedsføres, kan på deres område kræve, 
at disse oplysninger figurerer på et eller 
flere af de officielle EF-sprog.

2. De medlemsstater, hvor en fødevare 
markedsføres, kan på deres område kræve, 
at disse oplysninger figurerer på et eller 
flere af de officielle EF-sprog. Ikke desto 
mindre skal sådanne krav ikke forhindre, 
at obligatorisk information i stedet gives 
på andre EU-sprog, som let kan forstås af 
forbrugere i de enkelte medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Mens obligatorisk information om fødevarer skal angives på et sprog, som forbrugerne 
forstår, skal reglerne ikke forstyrre varernes frie bevægelighed. Sprogregler skal være 
fleksible nok til at tillade forbrugere at modtage information på et sprog, som måske ikke er 
deres modersmål, men som de ikke desto mindre kan forstå uden problemer. Retspraksis fra 
EF-Domstolen har støttet en sådan fleksibilitet.

Ændringsforslag 376
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 16 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at 
oplysningerne kan anføres på flere sprog.

3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at 
oplysningerne kan anføres på flere sprog.

Or. de

Begrundelse

Kravene i artikel 16 er mere vidtgående end direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet) og 
EF-Domstolens relevante retspraksis. Kravet bør vedblive med at være anvendelse af et 
sprog, der er let forståeligt for forbrugerne. Udenlandske navne skal også tillades, hvis de er 
let forståelige. I henhold til fødevarelovgivningens principper er målestokken for vurdering 
af, hvad der er let forståeligt inden for rammerne af denne bestemmelse, altid den intelligente 
gennemsnitsforbrugers generelle indstilling.
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Ændringsforslag 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet 
til genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 
1, litra a), c), e), f) og l).

udgår

Or. en

Begrundelse

At et produkt sælges i glasflasker begrunder ikke en undladelse af den i henhold til artikel 9 
obligatoriske deklaration.

Ændringsforslag 378
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e), f) og l).

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e), og f).

Or. de
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Begrundelse

En obligatorisk næringsdeklaration forkastes. Regulære glasflasker beregnet til genbrug 
bliver normalt solgt som individuelle portioner (f.eks. 200 ml eller 250 ml). Der er meget 
begrænset plads til mærkningsoplysninger på disse flasker. Den aktuelle mængde af 
oplysninger bør derfor fastholdes, dvs. varebetegnelse, nettoindhold, allergener og dato for 
mindste holdbarhed (se artikel 13, stk. 4, i direktiv 200/13/EF (mærkningsdirektivet)).

Ændringsforslag 379
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e), f) og l).

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a) til d), e), f), g) og l).

Or. fr

Begrundelse

Hensigten med denne ændring er at uddybe den information, der skal gives forbrugeren; i 
overensstemmelse med ændringen af artikel 9, stk. 2. 

Ændringsforslag 380
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
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oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), f) og l).

oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), b), c), d), f), g) og l).

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om artikel 9, stk. 1): b) ‘listen over ingredienser’, d) ‘mængden af visse 
ingredienser eller kategorier af ingredienser’ og g) ‘særlige opbevarings- eller 
anvendelsesforskrifter’ må også være obligatorisk for produkter, som udbydes i glasflasker til 
genbrug.

Ændringsforslag 381
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e), f) og l).

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e), f) og l). Oplysningerne 
omfattet af artikel 9, stk. 1, litra l ), 
henviser kun til informationen i artikel 
29, stk. 1, litra a).

Or. de

Begrundelse

Glasflasker beregnet til genbrug og med en uudslettelig mærkning bliver normalt solgt som 
individuelle portioner (f.eks. 200 ml eller 250 ml) og har kun et meget begrænset printbart 
yderflade. Der ville ikke være plads for fyldestgørende næringsoplysninger på dette lille 
printbare yderflade. Næringsoplysningerne skulle således begrænses til, hvad der er relevant 
for forbrugeren – energiværdien.
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Ændringsforslag 382
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), c), e), f) og l).

1. For så vidt angår glasflasker beregnet til 
genbrug, som har en uudslettelig 
mærkning, og som derfor hverken er 
forsynet med etiket, halsetiket eller krave, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), b), c), d), f), g) og l).

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om artikel 9, stk. 1): b) ‘listen over ingredienser’, d) ‘mængden af visse 
ingredienser eller kategorier af ingredienser’ og g) ‘særlige opbevarings- eller 
anvendelsesforskrifter’ må også være obligatorisk for produkter, som udbydes i glasflasker til 
genbrug.

Ændringsforslag 383
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne i henhold til artikel 9, stk. 
1, litra l), skal være begrænset til 
oplysningerne i henhold til artikel 29, stk. 
1, litra a).

Or. en

Begrundelse

Glasflasker beregnet til genbrug og med en uudslettelig mærkning bliver normalt solgt som 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 52/178 AM\762307DA.doc

DA

individuelle portioner (f.eks. 200 ml eller 250 ml) og har kun et meget begrænset printbart 
flademål. Der ville ikke være plads til en samlet næringsdeklaration på dette lille printbare 
flademål; næringsoplysningerne skulle således begrænses til den for forbrugeren mest 
relevante information, som er energibidraget.

Ændringsforslag 384
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, eller 
miniatureflasker, hvis største mærkning 
ikke overstiger 25 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

I nogle sektorer, navnlig spiritussektoren, er salget af miniatureflasker, typisk på 5 cl, 
udbredt. Som følge af deres lille størrelse og karakter af "smagsprøver" er det 
hensigtsmæssigt, at de også fritages fra visse mærkningskrav. Det er imidlertid ikke let at 
måle flasker for at bestemme deres største flade. Derfor er det, ikke mindst for de 
håndhævende myndigheder, lettere, at den afgørende faktor for fritagelse er en maksimal 
størrelse.
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Ændringsforslag 385
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største printbare yderflade 
har et flademål på under 100 cm2, er det 
kun obligatorisk at anføre de oplysninger, 
der er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) 
og f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

For at gøre emballagen letlæselig er det imidlertid nødvendigt med en fritagelse for et 
område, der måler op til 100 cm² og ikke kun op til 10 cm². F.eks. har en bar en printbar 
størrelse på 70 cm². 

Ændringsforslag 386
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største printbare yderflade 
har et flademål på under 100 cm2, er det 
kun obligatorisk at anføre de oplysninger, 
der er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) 
og f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. en
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Begrundelse

For at gøre emballagen letlæselig er det imidlertid nødvendigt med en fritagelse for et 
område, der måler op til 100 cm² og ikke kun op til 10 cm². F.eks. har en bar en printbar 
størrelse på 70 cm². 

Ændringsforslag 387
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 100 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Den obligatoriske information vil snart fylde mere end 10 cm². Derfor bør oplysningerne kun 
være obligatoriske, hvis emballagen er på mindst 100 cm².

Ændringsforslag 388
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største printbare yderflade 
har et flademål på under 100 cm2 eller hvis 
nettomængde er mindre end 30 g er det 
kun obligatorisk at anføre de oplysninger, 
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f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

der er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) 
og f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Ændringsforslag 389
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største printbare yderflade 
har et flademål på under 50 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Størrelsen på en pakke tyggegummi er 10 cm². For de fleste produkter af denne slags ville det 
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være umuligt at printe alle obligatoriske oplysninger i 3 mm store bogstaver på en yderflade, 
der er mindre end 50 cm². Yderfladestørrelsen for fritagelse bør være større.

Ændringsforslag 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), b), c), e) 
og f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Listen over ingredienser indeholder så vigtige oplysninger, at den også bør angives på små 
pakker.

Ændringsforslag 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på 
andre måder eller fremlægges på 

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). Imidlertid skal afgivelse af alle 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, via internettet være obligatorisk, og 
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anmodning af forbrugeren. oplysningerne skal være tilgængelige på 
købsstedet.

Or. en

Begrundelse

At et produkt er lille begrunder ikke undladelse af den obligatoriske deklaration i henhold til 
artikel 9.

Ændringsforslag 392
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største printbare yderflade 
har et flademål på under 80 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Undtagelserne om pakkestørrelse i Kommissionens forslag er urealistiske.

Ændringsforslag 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor der er tale om mad i emballager 
eller beholdere, hvor den største yderflade 
er på under 25 cm2, skal 
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næringsdeklarationen i henhold til artikel 
9, stk. 1, litra l, ikke være obligatorisk på 
emballagen eller mærkningen. Imidlertid 
skal afgivelse af disse oplysninger via 
internettet være obligatorisk, og 
oplysningerne skal være tilgængelige på 
købsstedet.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag IV. Den første sætning er taget fra bilag IV 
for at indarbejde kravet om en bestemmelse om obligatoriske oplysninger via internettet.

Ændringsforslag 394
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at andre krav i 
fællesskabslovgivningen om obligatorisk 
næringsdeklaration derved tilsidesættes, er 
den deklaration, der er omhandlet i artikel 
9, stk. 1, litra l), ikke obligatorisk for de 
fødevarer, der er anført i bilag IV.

3. Uden at andre krav i 
fællesskabslovgivningen om obligatorisk 
næringsdeklaration derved tilsidesættes, er 
den næringsdeklaration, der er omhandlet 
i artikel 9, stk. 1, litra l), ikke obligatorisk 
for de fødevarer, der er anført i bilag IV.

Or. de

Begrundelse

Undtagelserne om pakkestørrelse i Kommissionens forslag er urealistiske.
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Ændringsforslag 395
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 3 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det gælder ikkefærdigpakkede varer, 
herunder fødevarer tilberedt i 
storkøkkener, jf. artikel 2, stk. 2, litra d), 
er de oplysninger, der er anført i artikel 9 
og artikel 29, ikke obligatoriske.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelserne under punkt 49.

Ændringsforslag 396
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevares betegnelse er dens 
betegnelse ifølge forskrifterne. Hvis en 
sådan betegnelse ikke findes, er fødevarens 
betegnelse dens sædvanlige betegnelse, 
eller, hvis der ikke findes en sædvanlig 
betegnelse eller den sædvanlige betegnelse 
ikke anvendes, anføres en beskrivende 
betegnelse for fødevaren.

1. En fødevares betegnelse er dens 
betegnelse som fastsat i den relevante 
lovgivning. Hvis en sådan betegnelse ikke 
findes, er fødevarens betegnelse dens 
sædvanlige betegnelse, eller, hvis der ikke 
findes en sædvanlig betegnelse eller den 
sædvanlige betegnelse ikke anvendes,
anføres en beskrivende betegnelse for 
fødevaren.

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning til den terminologi, der anvendes i mærkningsdirektiv 2000/13/EF.
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Ændringsforslag 397
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I bilag V er der fastsat særlige 
bestemmelser om anvendelse af fødevarens 
betegnelse og oplysninger, der skal ledsage 
den.

2. Det er tilladt at anvende den 
fødevarebetegnelse i 
markedsføringsmedlemsstaten, hvorunder 
varen lovligt fremstilles og markedsføres i 
producentmedlemsstaten.
Hvis anvendelsen af dette direktivs øvrige 
bestemmelser, herunder dem om 
obligatoriske oplysninger, ikke er 
tilstrækkelig til, at forbrugerne i 
afsætningsmedlemsstaten kan gøre sig 
bekendt med levnedsmidlets egentlige art 
og kan skelne det fra andre levnedsmidler, 
som det kunne forveksles med, skal 
producentmedlemsstatens varebetegnelse 
dog suppleres med yderligere beskrivende 
oplysninger, der anføres i tilknytning til 
varebetegnelsen.
2a. Det kan undtagelsesvis forekomme, at 
producentmedlemsstatens varebetegnelse 
ikke anvendes i afsætningsmedlemsstaten, 
fordi det levnedsmiddel, varebetegnelsen 
vedrører, i henseende til sin 
sammensætning eller fremstilling 
adskiller sig så meget fra det 
levnedsmiddel, der er kendt under denne 
betegnelse, at bestemmelserne i stk. 2 ikke 
er tilstrækkelige til at sikre korrekt 
oplysning af forbrugerne i 
afsætningsmedlemsstaten.
2b. Et fabrikations- eller varemærke eller 
et fantasinavn kan ikke træde i stedet for 
varebetegnelsen.
2c. Varebetegnelsen skal omfatte eller 
ledsages af en oplysning om 
levnedsmidlets fysiske tilstand eller den 
særlige behandling, som levnedsmidlet 
har undergået (f.eks. i pulverform, 
frysetørret, dybfrosset, koncentreret, 

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 61/178 PE418.218v01-00

DA

røget), i de tilfælde, hvor undladelse af 
denne oplysning ville kunne skabe tvivl 
hos køberen.
2d. Alle levnedsmidler, som er blevet 
behandlet med ioniserende stråling, skal 
forsynes med en af angivelserne 
"bestrålet/..." eller "strålekonserveret" 
eller "behandlet med ioniserende 
stråling" eller "konserveret med 
ioniserende stråling".
2e. Bilag V omfatter særlige krav 
vedrørende betegnelsen "hakket kød".

Or. de

Begrundelse

For at leve op til målet om "forenkling og bedre lovgivning" bør bestemmelserne om en 
fødevares varebetegnelse dækkes af en artikel i forordningens tekst (artikel 18 i dette 
tilfælde). De gældende bestemmelser i direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet) var klare 
og utvetydige og bør derfor anvendes (se artikel 5).

Ændringsforslag 398
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 

udgår
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foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

Or. fi

Begrundelse

Der er vigtigt, at forbrugerne også oplyses om ingredienserne i alkoholholdige drikkevarer. 
Dette er navnlig vigtigt for forbrugere, der f.eks. lider af diabetes.

Ændringsforslag 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

udgår
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Or. en

Begrundelse

Særlige regler er nødvendige for alkoholholdige drikke, da forbrugerne skal informeres om 
kvantitet og kvalitet af hovedingredienserne - så som kulhydrater og den totale energimængde 
- i disse drikke.

Ændringsforslag 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

udgår

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, er det uforståeligt, hvorfor netop alkoholholdige drikkevarer skulle stilles bedre og 
undtages mærkningskravene.
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Ændringsforslag 401
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 402
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

e) drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol. Efter [fem år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
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nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

anvendelsen af artikel 19 med hensyn til 
nævnte produkter, og den kan lade 
rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår bør alle alkoholiske drikke behandles ens for at undgå 
konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag 403
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 

e) alkoholholdige drikkevarer. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

artikel 49, stk. 3,

Or. de

Begrundelse

Hvis vin, øl og spiritus, men ikke andre alkoholholdige drikkevarer, undtages, vil 
harmonisering i industrien være umulig. Det ville give visse produkter en fortrinsstilling på 
bekostning af andre produkter. Det ville skabe konkurrenceforvridning, og forbrugerne ville 
blive vildledt om de respektive ingredienser i de forskellige produkter.

Ændringsforslag 404
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. […] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999. Efter [fem år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af artikel 19 med hensyn til 
vin, og den kan lade rapporten ledsage af 
særlige foranstaltninger vedrørende 
bestemmelser om ingrediensmærkning. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,
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forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vil sikre, at forbrugerne bliver informeret om de ingredienser, som blev 
anvendt til fremstillingen af øl og spiritus. Der er store forskelle mellem de ingredienser, der 
anvendes i disse produkter. F.eks. kan byg i øl for en stor dels vedkommende erstattes af majs. 
Det fremgår af betragtning 27, at alkoholholdige blandede drikkevarer bør forsynes med 
oplysninger om ingredienserne for at give forbrugerne den information, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg. Disse oplysninger bør stilles til rådighed med hensyn til 
øl og spiritus.

Ændringsforslag 405
Graham Watson, Jules Maaten

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3,

e) vin som defineret i Rådets forordninger
(EF) nr. 1493/1999 og nr. 1601/1991, 
frugtvine som angivet i bilag VII C.2 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, 
cider, pærecider og mjød, uanset om de 
nævnte produkter er aromatiserede eller 
ej, øl og spiritus som defineret i artikel 2, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89;
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Or. en

Begrundelse

For at undgå forskelsbehandling af frugtvine, aromatiserede vine og cider, der er gærede 
alkoholholdige drikkevarer som vin og øl.

Ændringsforslag 406
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

e) vinkategorier som defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008, produkter 
som defineret i Rådets forordning (EØF) 
1601/91, og lignende produkter, der er 
fremstillet af andre frugter end druer, øl
og spiritus som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
110/2008; det foreslås, at ordlyden 
ændres, når forordningerne om den 
fælles markedsordning for vin og spiritus 
er blevet vedtaget. Efter [fem år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af artikel 19 med hensyn til 
nævnte produkter, og den kan lade 
rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at ordlyden ændres, når forordningerne om den fælles markedsordning for vin 
og spiritus er blevet vedtaget.
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Ændringsforslag 407
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, vinprodukter som 
defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 og nr. 1601/1991, frugtøl, øl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og
andre alkoholholdige drikkevarer. Efter 
[fem år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Or. de

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer bør generelt ikke henhøre under denne forordning; for disse 
drikkevarer skal der gælde særlige bestemmelser. I denne forbindelse bør visse principielle 
spørgsmål først afklares, eftersom det eksempelvis ville være yderst betænkeligt med en 
referencestørrelse for oplysninger om næringsværdi på 100 ml for spiritus, og mange 
næringsstoffer, der er indeholdt i fødevarer, forekommer ikke i alkoholholdige drikkevarer. 
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Ændringsforslag 408
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. 

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999 til aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter som defineret i 
Rådets forordning (EF) nr. 1601/1991, 
frugtvine som angivet i bilag VII C.2 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, 
cider, pærecider og mjød, uanset om
nævnte produkter er aromatiserede eller 
ej, øl og spiritus som defineret i artikel 2, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. 

Or. en

Begrundelse

For at undgå forskelsbehandling af frugtvine, aromatiserede vine, cider, pærecider og mjød, 
uanset om de er aromatiserede eller ej, der er gærede alkoholholdige drikkevarer som vin og 
øl.

Ændringsforslag 409
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

e) vin og vinprodukter som defineret i 
Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. 
april 2008 og i Rådets forordning nr. 
1601/1991 af 10. juni 1991, øl og spiritus 
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[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

som defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
om nødvendigt efter følgende procedurer:

a) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin (1), den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 113, stk. 1,
b) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,
c) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/89 (3), den procedure, der er 
fastsat i forordningens artikel X,
d) hvad angår andre produkter, 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 72/178 AM\762307DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 410
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

e) vin og vinprodukter som defineret i 
Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. 
april 2008 og i Rådets forordning nr. 
1601/1991 af 10. juni 1991, øl og spiritus 
som defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
om nødvendigt efter følgende procedurer:

a) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin (1), den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 113, stk. 1,
b) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
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cocktails af vinprodukter, den procedure, 
der er fastsat i forordningens artikel 13,
c) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/89 (3), den procedure, der er 
fastsat i forordningens artikel X,
d) hvad angår andre produkter, 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af anvendelsesområdet for undtagelserne for vin bør ændres for at sikre, at alle 
vinprodukter, som er defineret og reguleret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1601/1991, undtages fra forpligtelsen til at anføre ingredienser og en næringsdeklaration. 
Vinprodukter er defineret og reguleret i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for vin og i Rådets forordning (EF) nr. 1601/1991 af 10. 
juni 1991 om aromatiserede vine og andre vinbaserede produkter.

Ændringsforslag 411
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008, øl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] af […] om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter [fem 
år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen 
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en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
om nødvendigt efter følgende procedurer:

- i) hvad angår de produkter, der er 
defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin, efter 
forvaltningsproceduren i artikel 113, stk. 
1, i den nævnte forordning;
- ii) hvad angår spiritus som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. 
januar 2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus, efter forskriftsproceduren i 
artikel 25, stk. 2, i den nævnte forordning;
- iii) hvad angår andre alkoholholdige 
drikkevarer, efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

De tekniske procedurer for alle spørgsmål, der vedrører mærkning af vin, skal være i 
overensstemmelse med særlige regler som den fælles markedsordning (CMO).

I lyset af den fælles markedsordnings udtømmende regler, der dækker alle former for 
præsentation og mærkning af vin, er vi nødt til at forbeholde os ret til at definere 
lokalitetsbestemte regler på grundlag af særlige komitologiregler, der fastsættes af den fælles 
markedsordning for vin.
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Ændringsforslag 412
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 21 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Angivelse i ingredienslisten kan udelades 
for følgende fødevarebestanddele:

Angivelse i ingredienslisten kan udelades 
for følgende fødevarebestanddele, 
medmindre bestanddelene er omfattet af 
bilag III:

Or. en

Ændringsforslag 413
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Angivelse i ingredienslisten kan udelades 
for følgende fødevarebestanddele:

Følgende skal ikke betragtes som 
fødevareingredienser:

a) bestanddele i en ingrediens, som under 
fremstillingsprocessen midlertidigt 
adskilles for derefter atter at tilsættes i 
deres oprindelige forhold

a) bestanddele i en ingrediens, som under 
fremstillingsprocessen midlertidigt 
adskilles for derefter atter at tilsættes i 
deres oprindelige forhold

b) fødevaretilsætningsstoffer og -enzymer: b) fødevaretilsætningsstoffer og -enzymer:
i) der udelukkende er til stede i en 
fødevare, fordi de forefandtes i en eller 
flere af ingredienserne i den pågældende 
fødevare, dog kun såfremt disse stoffer 
ikke længere har nogen teknologisk 
funktion i færdigvaren, eller

i) der udelukkende er til stede i en 
fødevare, fordi de forefandtes i en eller 
flere af ingredienserne i den pågældende 
fødevare, dog kun såfremt disse stoffer 
ikke længere har nogen teknologisk 
funktion i færdigvaren, eller

ii) der anvendes som tekniske 
hjælpestoffer,

ii) der anvendes som tekniske 
hjælpestoffer,

c) stoffer, der anvendes i nødvendige doser 
som opløsnings- eller bæremiddel for 
næringsstoffer, fødevaretilsætningsstoffer 
eller aromagivende bestanddele,

c) stoffer, der anvendes i nødvendige doser 
som opløsnings- eller bæremiddel for 
mikrokulturer, fødevaretilsætningsstoffer, 
aromagivende bestanddele, enzymer eller 
andre stoffer med et fysiologisk eller 
teknologisk formål,
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d) stoffer, der ikke er 
fødevaretilsætningsstoffer, men som 
anvendes på samme måde og med samme 
formål som tekniske hjælpestoffer, og som 
stadig findes i færdigvaren, eventuelt i 
ændret form,

d) stoffer, der ikke er 
fødevaretilsætningsstoffer, men som 
anvendes på samme måde og med samme 
formål som tekniske hjælpestoffer, og som 
stadig findes i færdigvaren, eventuelt i 
ændret form,

e) vand: e) vand:
i) når vandet under fremstillingsprocessen 
udelukkende benyttes til at rekonstituere en 
koncentreret eller tørret ingrediens, eller

i) når vandet under fremstillingsprocessen 
udelukkende benyttes til at rekonstituere en 
koncentreret eller tørret ingrediens, eller

ii) for en lage, der sædvanligvis ikke 
fortæres.

ii) for en lage, der sædvanligvis ikke 
fortæres.

Or. de

Begrundelse

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Ændringsforslag 414
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 22 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til 
ingrediensens betegnelse, jf. dog de 
undtagelser, der er fastsat i nævnte bilag.

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives i 
ingredienslisten, således at risikoen for 
allergi eller intolerans er let genkendelig, 
jf. dog de undtagelser, der er fastsat i 
nævnte bilag.

Or. de
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Begrundelse

Præcisering for at gøre det klart, at ingrediensbetegnelserne skal vælges, således at 
allergikere kan genkende ingrediensernes allergifremkaldende virkninger.

Ændringsforslag 415
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 22 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til 
ingrediensens betegnelse, jf. dog de 
undtagelser, der er fastsat i nævnte bilag.

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på 
ingredienslisten på en sådan måde, at de, 
der måtte købe produktet, øjeblikkeligt 
kan genkende dets potentiale for at 
fremkalde allergi eller intolerans, jf. dog 
de undtagelser, der er fastsat i nævnte 
bilag.

Or. de

Begrundelse

En tydeliggørelse for at præcisere, at ingredienserne skal betegnes på en sådan måde, at 
allergikere kan genkende ingrediensernes potentiale for at fremkalde allergi.

Ændringsforslag 416
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 22 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til ingrediensens 
betegnelse, jf. dog de undtagelser, der er 
fastsat i nævnte bilag.

1. Ingredienser, der er opført i bilag II, eller 
stoffer, der hidrører fra en ingrediens, der 
er opført i bilag II, angives på etiketten 
med en præcis henvisning til ingrediensens 
eller det intolerans- eller 
allergifremkaldende stofs betegnelse, jf. 
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dog de undtagelser, der er fastsat i nævnte 
bilag.

Or. en

Begrundelse

Det er klarere og mere effektivt at mærke det stof, der fremkalder allergier eller intolerans, i 
stedet for den ingrediens, der indeholder et sådant stof.

Ændringsforslag 417
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 22 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Om nødvendigt kan der vedtages 
detaljerede regler for præsentation af de 
betegnelser, der er omhandlet i afsnit 1
- a) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vine efter forvaltningsproceduren i artikel 
113, stk. 1, i denne forordning
- b) hvad angår produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter efter 
forvaltningsproceduren i artikel 13 i 
denne forordning
- c) hvad angår produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 
15. januar 2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus efter forskriftsproceduren i artikel 

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 79/178 PE418.218v01-00

DA

25, stk. 2, i denne forordning
- d) hvad angår andre alkoholholdige 
drikkevarer efter forskriftsproceduren i 
artikel 49, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

De tekniske procedurer for alle forhold i forbindelse med mærkning af vine skal afvejes i 
forhold til specifikke regler, såsom den fælles markedsordning.

I lyset af den udtømmende karakter af den fælles markedsordnings regler, som dækker alle 
former for præsentation og mærkning af vine, er vi nødt til at bevare muligheden for at kunne 
definere områdebestemte regler på grundlag af specifikke komitologiregler i den fælles 
markedsordning for vine.

Ændringsforslag 418
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 22 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alkoholholdige drikkevarer skal være 
forsynet med en advarsel til gravide i 
overensstemmelse med bilag III.*

Or. en

Ændringsforslag 419
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mængden af en ingrediens eller en 
kategori af ingredienser, der er anvendt til 
fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, angives:

1. Mængden af en ingrediens eller en 
kategori af ingredienser, der er anvendt til 
fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, angives i overensstemmelse med 
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denne artikel.
2. Den i stk. 1 omhandlede angivelse er 
obligatorisk:

a) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser indgår i 
fødevarens betegnelse eller sædvanligvis 
af forbrugeren forbindes med den 
betegnelse, eller

a) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser indgår i 
varebetegnelsen eller sædvanligvis af 
forbrugeren forbindes med den betegnelse, 
eller

b) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser fremhæves i 
mærkningen ved hjælp af ord, billeder eller 
en grafisk fremstilling, eller

b) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser fremhæves i 
mærkningen ved hjælp af ord, billeder eller 
en grafisk fremstilling, eller

c) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser er væsentlig med 
henblik på at karakterisere en fødevare og 
adskille den fra andre varer, som den ellers 
kunne forveksles med på grund af sin 
betegnelse eller sit udseende.

c) hvis den pågældende ingrediens eller 
kategori af ingredienser er væsentlig med 
henblik på at karakterisere en fødevare og 
adskille den fra andre varer, som den ellers 
kunne forveksles med på grund af sin 
betegnelse eller sit udseende, eller

2. Kommissionen kan ændre stk. 1 ved at 
tilføje andre tilfælde. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

d) i de tilfælde, der er fastsat efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2.

3. I bilag VII er der fastsat tekniske regler 
for anvendelse af stk. 1, herunder særlige 
tilfælde, hvor der for visse ingredienser 
ikke kræves mængdeangivelse.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse:

a) på en ingrediens eller en kategori af 
ingredienser:
hvis drænede nettovægt er angivet i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, 
eller
hvis mængde i forvejen obligatorisk skal 
figurere i mærkningen i medfør af 
fællesskabsbestemmelser, eller
som anvendes i små mængder til 
aromatisering, eller
som, selv om den figurerer i 
fødevarebetegnelsen, ikke vil være 
afgørende for forbrugerens valg i 
markedsføringslandet, fordi variationen i 
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mængde ikke er så væsentlig, at den 
kendetegner fødevaren eller adskiller den 
fra lignende fødevarer; i tvivlstilfælde 
afgøres det efter proceduren i artikel 49, 
stk. 2, om forudsætningerne i dette led er 
opfyldt,
b) hvis der findes specifikke 
fællesskabsbestemmelser, der fastlægger 
en bestemt mængde af en ingrediens eller 
en kategori af ingredienser, uden at denne 
skal angives i mærkningen,
c) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 5, fjerde og femte led,
d) i de tilfælde, der er fastsat efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2.
4. Den angivne mængde udtrykt i procent 
svarer til mængden af ingrediensen eller 
ingredienserne på det tidspunkt, hvor de 
anvendes. Der kan dog i 
fællesskabsbestemmelser fastsættes 
undtagelser fra dette princip for visse 
fødevarer. Sådanne bestemmelser 
fastsættes efter proceduren i artikel 49, 
stk. 2.
5. Den i stk. 1 nævnte angivelse skal 
figurere i varebetegnelsen eller i 
umiddelbar nærhed af denne eller i 
ingredienslisten i forbindelse med den 
pågældende ingrediens eller kategori af 
ingredienser.
6. Denne artikel finder anvendelse med 
forbehold af fællesskabsbestemmelser om 
næringsdeklaration af fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Adskillelsen af lovbestemmelser på den måde, der foreslås her og senere, støttes ikke. 
Bestemmelserne i bilaget er grundlæggende elementer i lovbestemmelsen og ikke bare 
tekniske aspekter, der skal flyttes til bilagene. Især af hensyn til tekstens sammenhæng og 
anvendelighed er det kun rent tekniske aspekter, der bør flyttes til bilaget. Den samme 
bemærkning og begrundelse gælder artikel 18 og 25.
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Ændringsforslag 420
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevares nettomængde angives, idet 
der alt efter omstændighederne anvendes
liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram:

1. En fødevares nettomængde angives, idet 
der alt efter omstændighederne anvendes 
liter, centiliter, milliliter, kilogram, gram 
eller andet som fastlagt i national 
lovgivning.

a) i rumfangsenheder for flydende varer,
b) i vægtenheder for andre varer.

Or. en

Begrundelse

Kravet om at sælge flydende varer i milliliter osv. og faste varer i vægtenheder er for 
restriktivt. Der findes mange eksempler på, at flydende varer sælges efter vægt (honning og 
yoghurt) og faste varer efter volumen.

Ændringsforslag 421
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevares nettomængde angives, idet 
der alt efter omstændighederne anvendes 
liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram:

1. En fødevares nettomængde angives, idet 
der alt efter omstændighederne anvendes 
liter, centiliter, milliliter, kilogram eller 
gram:

a) i rumfangsenheder for flydende varer, a) i rumfangsenheder for flydende varer i
henhold til Rådets direktiv 85/339/EØF af 
27. juni 1985 om emballager til flydende 
levnedsmidler,

b) i vægtenheder for andre varer. b) i vægtenheder for andre varer.
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Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i 
direktiv 2000/13/EF (mærkningsdirektivet).

Stk. 1 bør være mere specifikt, da der for visse fødevarer (bl.a. ketchup, saucer, mayonnaise, 
konsumis og krydderier) i praksis er manglende retlig afklaring af skillelinjen mellem "fast" 
og "flydende".

Ændringsforslag 422
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dersom fællesskabsbestemmelser 
eller, såfremt sådanne ikke findes, 
nationale bestemmelser foreskriver, at et 
indhold skal angives på en bestemt måde 
(f.eks. nominelt indhold, 
minimumsindhold, gennemsnitligt 
indhold), er dette indhold nettoindholdet i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kravet om at sælge flydende varer i milliliter osv. og faste varer i vægtenheder er for 
restriktivt. Der findes mange eksempler på, at flydende varer sælges efter vægt (honning og 
yoghurt) og faste varer efter volumen.
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Ændringsforslag 423
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For fødevarer, som i mikrobiologisk 
henseende er meget letfordærvelige, og 
som derfor efter en kort periode kan 
udgøre en umiddelbar risiko for 
menneskers sundhed, skal datoen for 
mindste holdbarhed erstattes af sidste 
anvendelsesdato.

1. Datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed er den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold. Den angives i 
overensstemmelse med stk. 2-5.

2. Datoen anføres i overensstemmelse 
med bilag IX.

2. Datoen skal følge efter udtrykket:

- "mindst holdbar til …", når datoen 
angiver dagen,
- "mindst holdbar til og med …" i andre 
tilfælde.

3. De nærmere enkeltheder vedrørende 
angivelsen af datoen for mindste 
holdbarhed, jf. bilag IX, punkt 1, litra c), 
kan fastsættes efter proceduren i artikel 
49, stk. 2.

3. De i stk. 2 fastsatte angivelser ledsages 
af:

- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Disse oplysninger suppleres om 
nødvendigt med en anførelse af de 
opbevaringsforskrifter, som skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.
4. Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge.
Dog er det for fødevarer:
- med en holdbarhed på under 3 måneder 
tilstrækkeligt at angive dag og måned,
- med en holdbarhed på over 3 måneder, 
men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt 
at angive måned og år,
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- med en holdbarhed på over 18 måneder 
tilstrækkeligt at angive året.
De nærmere enkeltheder vedrørende 
angivelsen af datoen kan fastsættes efter 
proceduren i artikel 20, stk. 2.
5. Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for:
- frisk frugt og friske grøntsager, 
herunder kartofler, som ikke er skrællet, 
snittet eller behandlet på lignende måde; 
denne undtagelse finder ikke anvendelse
på spirende frø og lignende produkter 
såsom skud af bælgfrugter,
- vine, hedvine, mousserende vine, 
aromatiserede vine og lignende produkter, 
der er fremstillet af andre frugter end 
druer, og cider, pærecider og mjød, uanset 
om nævnte produkter er aromatiserede 
eller ej, samt drikkevarer, der henhører 
under KN-kode 2206 00 91, 2206 00 93 og 
2206 00 99, og som er fremstillet af druer 
eller druemost,
- drikkevarer med et alkoholindhold på 10 
volumenprocent eller derover,
- ikkealkoholholdige læskedrikke, 
frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige 
drikkevarer i individuelle beholdere på 
mere end 5 liter, som skal leveres til 
storkøkkener,
- bageri- og konditorvarer, der på grund 
af deres beskaffenhed normalt 
konsumeres inden 24 timer efter 
fremstillingen,
- eddike,
- kogesalt,
- sukker i fast form,
- konfekturevarer, der næsten 
udelukkende består af aromatiserede 
og/eller farvede sukkerarter,
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- tyggegummi og lignende tyggeprodukter,
- konsumis i individuelle portioner.
2) Sidste anvendelsesdato angives som 
følger:
a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"sidste anvendelsesdato".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
1. enten selve datoen,
2. eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Efter disse oplysninger skal følge en 
beskrivelse af de opbevaringsbetingelser, 
der skal overholdes.
c) Datoen skal omfatte en angivelse i 
ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
nævnte rækkefølge.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen bør regulere både datoen for mindste holdbarhed og sidste anvendelsesdato på 
en forståelig måde og et enkelt sted. Bestemmelserne i bilaget er grundlæggende elementer i 
lovbestemmelsen og ikke bare tekniske aspekter. 
Cider, pærecider og mjød skal, uanset om de er aromatiserede eller ej, behandles på samme 
måde som de øvrige nævnte alkoholholdige drikkevarer, men de er ikke omfattet af listens 
nuværende ordlyd.

Ændringsforslag 424
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 25 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dato for mindste holdbarhed og sidste 
anvendelsesdato

Datomærkning ("mindst holdbar til" og 
"sidste anvendelsesdato")

Or. en
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Begrundelse

Datomærkning er et område, der giver anledning til forvirring om, hvilke datoer der skal 
anvendes på hvilke fødevarer. Ændringsforslaget har til formål at forenkle forslaget og 
dermed hjælpe fødevarevirksomhederne med at anvende en hensigtsmæssig datomærkning 
korrekt.

Ændringsforslag 425
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For fødevarer, som i mikrobiologisk 
henseende er meget letfordærvelige, og 
som derfor efter en kort periode kan 
udgøre en umiddelbar risiko for 
menneskers sundhed, skal datoen for 
mindste holdbarhed erstattes af sidste 
anvendelsesdato.

1. Datomærkningen skal være enten en 
dato for mindste holdbarhed eller en 
sidste anvendelsesdato og angives 
overensstemmelse med bilag IX.

Or. en

Begrundelse

Datomærkning er et område, der giver anledning til forvirring om, hvilke datoer der skal 
anvendes på hvilke fødevarer. Ændringsforslaget har til formål at forenkle forslaget og 
dermed hjælpe fødevarevirksomhederne med at anvende en hensigtsmæssig datomærkning 
korrekt.

Ændringsforslag 426
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For fødevarer, som i mikrobiologisk 
henseende er meget letfordærvelige, og 
som derfor efter en kort periode kan udgøre 
en umiddelbar risiko for menneskers 

1. For fødevarer, som i mikrobiologisk 
henseende er meget letfordærvelige, og 
som derfor efter en kort periode kan udgøre 
en umiddelbar risiko for menneskers 
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sundhed, skal datoen for mindste 
holdbarhed erstattes af sidste 
anvendelsesdato.

sundhed, skal datoen for mindste 
holdbarhed erstattes af sidste 
anvendelsesdato og af slagtedatoen, hvis 
det drejer sig om kød- og 
fjerkræprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 427
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 Artikel 25

Dato for mindste holdbarhed og sidste 
anvendelsesdato

Dato for mindste holdbarhed og sidste 
anvendelsesdato

1. For fødevarer, som i mikrobiologisk 
henseende er meget letfordærvelige, og 
som derfor efter en kort periode kan 
udgøre en umiddelbar risiko for 
menneskers sundhed, skal datoen for 
mindste holdbarhed erstattes af sidste 
anvendelsesdato.

1. Datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed er den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold. Den angives i 
overensstemmelse med stk. 2-5.

2. Datoen anføres i overensstemmelse 
med bilag IX.

2. Datoen skal følge efter udtrykket:

- "mindst holdbar til …", når datoen 
angiver dagen,
- "mindst holdbar til og med …" i andre 
tilfælde.

3. De nærmere enkeltheder vedrørende 
angivelsen af datoen for mindste 
holdbarhed, jf. bilag IX, punkt 1, litra c), 
kan fastsættes efter proceduren i artikel 
49, stk. 2.

3. De i stk. 2 fastsatte angivelser ledsages 
af:

- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Om nødvendigt skal der efter disse 
oplysninger følge en beskrivelse af de 
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opbevaringsbetingelser, der skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.
4. Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge.
Dog er det for fødevarer:
- med en holdbarhed på under 3 måneder 
tilstrækkeligt at angive dag og måned,
- med en holdbarhed på over 3 måneder, 
men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt 
at angive måned og år,
- med en holdbarhed på over 18 måneder 
tilstrækkeligt at angive året.
De nærmere enkeltheder vedrørende 
angivelsen af datoen kan fastsættes efter 
proceduren i artikel 20, stk. 2.
5. Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for:
- frisk frugt og friske grøntsager, 
herunder kartofler, som ikke er skrællet, 
snittet eller behandlet på lignende måde; 
denne undtagelse finder ikke anvendelse 
på spirende frø og lignende produkter 
såsom skud af bælgfrugter,
- vine, hedvine, mousserende vine, 
aromatiserede vine og lignende produkter, 
der er fremstillet af andre frugter end 
druer, og cider, pærecider og mjød, uanset 
om nævnte produkter er aromatiserede 
eller ej, samt drikkevarer, der henhører 
under KN-kode 2206 00 91, 2206 00 93 og 
2206 00 99, og som er fremstillet af druer 
eller druemost,
- drikkevarer med et alkoholindhold på 10 
volumenprocent eller derover,
- ikkealkoholholdige læskedrikke, 
frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige 
drikkevarer i individuelle beholdere på 
mere end 5 liter, som skal leveres til 
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storkøkkener,
- bageri- og konditorvarer, der på grund 
af deres beskaffenhed normalt 
konsumeres inden 24 timer efter 
fremstillingen,
- eddike,
- kogesalt,
- sukker i fast form,
- konfekturevarer, der næsten 
udelukkende består af aromatiserede 
og/eller farvede sukkerarter,
- tyggegummi og lignende tyggeprodukter, 
konsumis i individuelle portioner.
2) Sidste anvendelsesdato angives som 
følger:
a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"sidste anvendelsesdato".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Efter disse oplysninger skal følge en 
beskrivelse af de opbevaringsbetingelser, 
der skal overholdes.
c) Datoen skal omfatte en angivelse i 
ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
nævnte rækkefølge.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen bør regulere både datoen for mindste holdbarhed og sidste anvendelsesdato på 
en forståelig måde og et enkelt sted.
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Ændringsforslag 428
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen anføres i overensstemmelse med 
bilag IX.

2. Datoen angives som følger:

A. DATO FOR MINDSTE 
HOLDBARHED:
a) Datoen skal følge efter udtrykket:
- "mindst holdbar til …", når datoen 
angiver dagen,
- "mindst holdbar til og med …" i andre 
tilfælde.
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Disse oplysninger suppleres om 
nødvendigt med en anførelse af de 
opbevaringsforskrifter, som skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.
c) Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge.
Dog er det for fødevarer:
- med en holdbarhed på under 3 måneder
tilstrækkeligt at angive dag og måned,
- med en holdbarhed på over 3 måneder, 
men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt 
at angive måned og år,
- med en holdbarhed på over 18 måneder 
tilstrækkeligt at angive året.
d) Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
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holdbarhed for:
- frisk frugt og friske grøntsager, 
herunder kartofler, som ikke er skrællet, 
snittet eller behandlet på lignende måde;
denne undtagelse finder ikke anvendelse 
på spirende frø og lignende produkter 
såsom skud af bælgfrugter,
- vine, hedvine, mousserende vine, 
aromatiserede vine og lignende produkter, 
der er fremstillet af andre frugter end 
druer, samt drikkevarer, der henhører 
under KN-kode 22060091, 22060093 og 
22060099, og som er fremstillet af druer 
eller druemost,
- drikkevarer med et alkoholindhold på 10 
volumenprocent eller derover,
- ikke-alkoholholdige læskedrikke, 
frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 volumenprocent i individuelle 
beholdere på mere end 5 liter, som skal 
leveres til storkøkkener,
- bageri- og konditorvarer, der på grund 
af deres beskaffenhed normalt 
konsumeres inden 24 timer efter 
fremstillingen,
- eddike,
- kogesalt,
- sukker i fast form,
- konfekturevarer, der næsten 
udelukkende består af aromatiserede 
og/eller farvede sukkerarter,
- tyggegummi og lignende tyggeprodukter,
- konsumis i individuelle portioner.
B. SIDSTE ANVENDELSESDATO:
a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"sidste anvendelsesdato".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
- enten selve datoen,
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- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Efter disse oplysninger skal følge en 
beskrivelse af de opbevaringsbetingelser, 
der skal overholdes.
c) Datoen skal omfatte en angivelse i 
ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
nævnte rækkefølge.
d) De nærmere regler for angivelse af 
datoen for mindste holdbarhed i dette 
stykkes afsnit Ac) kan vedtages efter 
forskriftsproceduren i artikel 49, stk. 2.
C. FREMSTILLINGSDATO
a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"fremstillet den ...".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
c) Datoen skal omfatte en angivelse i 
ukodet form af den pågældende dag, 
måned og eventuelt det pågældende år i 
nævnte rækkefølge.

Or. de

Begrundelse

Af klarhedshensyn indføjes bilag IX i den lovgivningsmæssige tekst og suppleres med 
begrebet fremstillingsdato analogt med artikel 2, stk. 2, litra ab) (ny).
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Ændringsforslag 429
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen anføres i overensstemmelse med 
bilag IX.

2. Datoen angives som følger:

A. DATO FOR MINDSTE 
HOLDBARHED:
a) Datoen skal følge efter udtrykket:
- "mindst holdbar til …", når datoen 
angiver dagen,
- "mindst holdbar til og med …" i andre 
tilfælde.
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Disse oplysninger suppleres om 
nødvendigt med en anførelse af de 
opbevaringsforskrifter, som skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.
c) Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge og på samme sprog som 
etiketten.
d) Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for:
- frisk frugt og friske grøntsager, 
herunder kartofler, som ikke er skrællet, 
snittet eller behandlet på lignende måde; 
denne undtagelse finder ikke anvendelse 
på spirende frø og lignende produkter 
såsom skud af bælgfrugter,
- vine, mousserende vine, aromatiserede 
vine og lignende produkter, der er 
fremstillet af andre frugter end druer, 
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samt drikkevarer, der henhører under 
KN-kode 2206 00 91, 2206 00 93 og 2206 
00 99, og som er fremstillet af druer eller 
druemost,
- drikkevarer med et alkoholindhold på 10 
volumenprocent eller derover,
- ikke-alkoholholdige læskedrikke, 
frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
mindst 1,2 volumenprocent i individuelle 
beholdere på mere end 5 liter, som skal 
leveres til storkøkkener,
- bageri- og konditorvarer, der på grund 
af deres beskaffenhed normalt fortæres 
inden 24 timer efter fremstillingen,
- eddike,
- kogesalt,
- sukker i fast form,
- konfekturevarer, der næsten 
udelukkende består af aromatiserede 
og/eller farvede sukkerarter,
- tyggegummi og lignende 
tyggeprodukter,
- konsumis i individuelle portioner.
B. SIDSTE ANVENDELSESDATO:
a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"sidste anvendelsesdato".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
Efter disse oplysninger skal følge en 
beskrivelse af de opbevaringsbetingelser, 
der skal overholdes.
c) Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge og på samme sprog som 
etiketten.
d) De nærmere enkeltheder vedrørende 
angivelsen af datoen for mindste 
holdbarhed, jf. bilag IX, punkt 1, litra c), 
kan fastsættes efter proceduren i artikel 
49, stk. 2.
C. FREMSTILLINGSDATO:
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a) Datoen skal følge efter udtrykket 
"fremstillingsdato".
b) De i litra a) fastsatte angivelser 
ledsages af:
- enten selve datoen,
- eller en henvisning til det sted på 
mærkningen, hvor datoen er anført.
c) Datoen består af en ukodet angivelse af 
dag, måned og år i den nævnte 
rækkefølge og på samme sprog som 
etiketten.

Or. hu

Begrundelse

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az információt.

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Ændringsforslag 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen anføres i overensstemmelse med 
bilag IX.

2. Datoen anføres i overensstemmelse med 
bilag IX. Den må ikke være skjult og skal 
være angivet på en klart synlig måde.
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Or. en

Begrundelse

For øjeblikket er datoen for mindste holdbarhed ofte skjult eller vanskelig at finde.

Ændringsforslag 431
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Datoen anføres i overensstemmelse 
med bilag IX.

2. For fødevarer, som på grund af vækst 
af patogene mikroorganismer efter en 
kort periode kan udgøre en umiddelbar 
risiko for menneskers sundhed, hvis de 
ikke opbevares korrekt, skal der angives 
en sidste anvendelsesdato.

Or. en

Begrundelse

Datomærkning er et område, der giver anledning til forvirring om, hvilke datoer der skal 
anvendes på hvilke fødevarer. Ændringsforslaget har til formål at forenkle forslaget og 
dermed hjælpe fødevarevirksomhederne med at anvende en hensigtsmæssig datomærkning 
korrekt.

Ændringsforslag 432
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Datoen for mindste holdbarhed er den 
dato, til og med hvilken fødevaren bevarer 
sine specifikke egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold.
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Or. en

Begrundelse

Datomærkning er et område, der giver anledning til forvirring om, hvilke datoer der skal 
anvendes på hvilke fødevarer. Ændringsforslaget har til formål at forenkle forslaget og 
dermed hjælpe fødevarevirksomhederne med at anvende en hensigtsmæssig datomærkning 
korrekt.

Ændringsforslag 433
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Oprindelse og herkomststed

1. Hvis oprindelse eller herkomststed er 
angivet i overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 1, litra i), gælder følgende:
i) Hvis kød er den eller de 
karakteriserende ingredienser i en 
fødevare, og kødets oprindelsesland(e) 
eller herkomststed ikke er de samme som 
fødevarens, anføres ligeledes den eller de 
pågældende kødingrediensers 
oprindelsesland(e) eller herkomststed.
Hvis kødet er hentet fra to eller flere 
lande eller herkomststeder, kan disse 
lande eller herkomststeder fremgå af en 
liste.
ii) For frisk kød, bortset fra fjerkrækød 
fra tredjelande, okse- og kalvekød, kan det 
angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
dyrene er født og opdrættet i et og samme 
land eller på et og samme sted. I andre 
tilfælde skal der oplyses om hvert af de 
forskellige steder, hvor dyrene er født og 
opdrættet.
2. Kommissionen fastsætter 
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gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 1. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.
3. Denne forordning finder anvendelse, 
uden at særlige fællesskabsbestemmelser 
om mærkning derved tilsidesættes.

Or. en

Begrundelse

Forslaget bør fokusere på fødevarekategorier, som har særlig betydning for forbrugerne, i 
stedet for alle primære ingredienser i sig selv. Forbrugerne lægger større vægt på fødsels- og 
opdrætsstedet end på slagtestedet. Der er også yderligere vanskeligheder forbundet med 
placeringen af slagterier, hvilket ville begrænse markedsføringen af regionale produkter.

Ændringsforslag 434
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Brugsanvisningen for en fødevare bør 
være udformet på en sådan måde, at 
fødevaren kan anvendes på hensigtsmæssig 
måde.

1. Brugsanvisningen for en fødevare bør 
være udformet på en sådan måde, at 
fødevaren kan anvendes på hensigtsmæssig 
måde. Der kan evt. gives anvisninger om 
køle- og opbevaringsforhold og om sidste 
anvendelsesdato, efter at emballagen er 
åbnet.

Or. de
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Ændringsforslag 435
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der kan evt. også gives anvisninger 
om de krævede opbevaringstemperaturer 
og om håndtering efter åbning af 
fødevareemballagen.

Or. en

Ændringsforslag 436
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der kan evt. også gives anvisninger 
om de krævede opbevaringstemperaturer 
og om håndtering efter åbning af 
fødevareemballagen.

Or. en

Ændringsforslag 437
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der kan evt. også gives anvisninger 
om de krævede opbevaringstemperaturer 
og om håndtering efter åbning af 
fødevareemballagen.

Or. en
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Begrundelse

F.eks. kan en passende opbevaringstemperatur og/eller specifik håndtering af produktet efter 
åbning af emballagen have indflydelse på produktets sikkerhed og/eller kvalitet.

Ændringsforslag 438
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 27 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det samlede antal g ren alkohol pr. 
100 ml eller pr. genstand bør også være 
anført på etiketten.

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger alene er ikke til megen nytte for forbrugerne, når de skal regulere deres 
forbrug. For at gøre det lettere for folk at holde øje med deres alkoholforbrug og følge 
sundhedsforskrifterne om retningslinjer for moderat alkoholforbrug bør det samlede antal g 
ren alkohol pr. 100 ml eller pr. genstand være anført på etiketten.

Ændringsforslag 439
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 27 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den samlede mængde ren alkohol i g 
pr. 100 ml eller pr. portion angives også 
på etiketten.

Or. fi
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Ændringsforslag 440
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk
næringsdeklaration") skal indeholde 
følgende oplysninger:

1. a) Næringsdeklarationen i det primære 
synsfelt (i det følgende benævnt 
"næringsdeklaration foran på pakningen") 
skal indeholde følgende oplysninger:

a) energiværdi, mængden af fedt, mættede fedtsyrer,
sukkerarter og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

1. b) Ud over næringsstofferne anført som 
"næringsdeklaration foran på 
pakningen" skal den obligatoriske 
næringsdeklaration bag på pakningen (i 
det følgende benævnt 
"næringsdeklaration bag på pakningen") 
omfatte mængden af følgende:
a) energiværdi,
b) protein,
c) kulhydrater,
e) kostfibre,
h) transfedtsyrer.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler den forskning, der har vist, at forbrugerne ønsker, at 
næringsoplysningerne foran på pakningen begrænses til fire næringsstoffer, nemlig fedt, 
mættede fedtsyrer, salt og sukkerarter. De ønsker imidlertid en mere omfattende 
næringsdeklaration bag på pakningen, som skal omfatte ni næringsstoffer, der er vigtige for 
en sund kost. Derfor bør en obligatorisk næringsdeklaration bestå af to dele, nemlig 
begrænsede oplysninger foran på pakningen med forklarende symboler og en mere 
omfattende tabel bag på pakningen.

Ændringsforslag 441
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer,
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, transfedtsyrer,
mættede fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

Or. es

Begrundelse

Forbrugerne kræver oplysninger om, hvorvidt de fødevarer, de indtager, indeholder 
transfedtsyrer. Ifølge Kommissionens forslag kan dette næringsstof medtages frivilligt. 
Ændringsforslaget tager sigte på at inddrage transfedtsyrer i den obligatoriske 
næringsdeklaration.
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Ændringsforslag 442
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kulhydrater, 
sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer, 
kostfibre og natrium.

Or. de

Begrundelse

For at sikre at de næringsstoffer, der tidligere indgik i næringsdeklarationen, er angivet. Alle 
ernæringsanbefalinger bør henvise til disse "makronæringsstoffer", fordi forbrugerne er 
blevet vant til denne form for angivelse og har lært at læse den.

Ændringsforslag 443
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

a) energiværdi, a) energiværdi,
b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kulhydrater og 
fedt.

Or. de

Begrundelse

For at sikre at de næringsstoffer, der tidligere indgik i næringsdeklarationen, er angivet. Alle 
ernæringsanbefalinger bør henvise til disse "makronæringsstoffer", fordi forbrugerne er 
blevet vant til denne form for angivelse og har lært at læse den.
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Ændringsforslag 444
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

a) energiværdi, a) energiværdi,
b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kulhydrater og
fedt.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages om nødvendigt:

- a) hvad angår de produkter, der er 
fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin, efter 
forvaltningsproceduren i forordningens 
artikel 113, stk. 1,
- b) hvad angår den spiritus, der er 
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omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus, efter 
forskriftsproceduren i forordningens 
artikel 25, stk. 2,
- c) hvad angår andre alkoholholdige 
drikkevarer, efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Ændringsforslag 445
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af sukkerarter, fedt, mættede 
fedtsyrer og natrium eller salt.

Or. en

Begrundelse

WHO har fastslået, at energi, sukker, fedt og natrium (salt) er de vigtigste næringsstoffer for 
folkesundheden.
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Ændringsforslag 446
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk
næringsdeklaration") skal indeholde 
følgende oplysninger:

1. a) Den obligatoriske 
næringsdeklaration i det primære synsfelt
(i det følgende benævnt 
"næringsdeklaration foran på pakningen") 
skal indeholde følgende oplysninger:

a) energiværdi, i) energiværdi,

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af
sukkerarter, og salt.

ii) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter og salt i fødevaren.

1. b) Den obligatoriske 
næringsdeklaration bag på pakningen (i 
det følgende benævnt 
"næringsdeklaration bag på pakningen") 
skal omfatte mængden af de 
næringsstoffer, der er anført i stk. 1, litra 
a), samt mængden af følgende:
a) protein,
b) kulhydrater,
c) kostfibre,
d) transfedtsyrer.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for vins vedkommende, og 
den kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for vin. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 108/178 AM\762307DA.doc

DA

Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at det primære synsfelt refererer til området foran på 
pakningen. Det skal også sikre, at en obligatorisk næringsdeklaration består af to dele, 
nemlig begrænsede oplysninger foran på pakningen om energiværdi og fire næringsstoffer og
en mere omfattende deklaration bag på pakningen af otte næringsstoffer samt energiværdi.

Ændringsforslag 447
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af sukkerarter, fedt, mættede 
fedtsyrer og natrium eller salt.

Or. en

Begrundelse

WHO har fastslået, at energi, sukker, fedt, mættede fedtsyrer og natrium (salt) er de vigtigste 
næringsstoffer for folkesundheden.

Ændringsforslag 448
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, b) mængden af fedt, protein og
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kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

kulhydrater.

Or. en

Begrundelse

For mange næringsoplysninger er ikke til gavn for forbrugerne. Energi, fedt, protein og 
kulhydrater er de relevante faktorer for en afbalanceret kost og bør derfor indgå i de 
obligatoriske basisoplysninger om fødevarens ernæringsmæssige sammensætning.

Ændringsforslag 449
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, fedt, mættede 
fedtsyrer og transfedtsyrer, kulhydrater, 
med særlig angivelse af sukkerarter, og 
natrium indeholdt i salt og 
tilsætningsstoffer.

Or. fi

Begrundelse

I nogle produktkategorier kan tilsætningsstoffer indeholde en betydelig mængde natrium. 
F.eks. tages der i kriteriet for brugen af det finske hjertesymbol, som angiver, hvilke fødevarer 
der er med til at holde hjertet sundt, også højde for natrium i tilsætningsstoffer.

Ændringsforslag 450
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 

b) mængden af sukkerarter, fedt, mættede 
fedtsyrer og natrium eller salt.
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sukkerarter, og salt.

Or. en

Begrundelse

WHO har fastslået, at energi, sukker, fedt, mættede fedtsyrer og natrium (salt) er de vigtigste 
næringsstoffer for folkesundheden.

Ændringsforslag 451
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af sukkerarter, fedt, mættede 
fedtsyrer og natrium eller salt.

Or. en

Begrundelse

WHO har fastslået, at energi, sukker, fedt, mættede fedtsyrer og natrium (salt) er de vigtigste 
næringsstoffer for folkesundheden.

Ændringsforslag 452
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, kulhydrater, med 
særlig angivelse af sukkerarter, og salt.

Or. en
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Begrundelse

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States.

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

Ændringsforslag 453
Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

1. a) Næringsdeklarationen i det primære 
synsfelt (i det følgende benævnt 
"obligatorisk næringsdeklaration foran på 
pakningen") skal indeholde følgende 
oplysninger:

a) energiværdi, energiværdi, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

1. b) Den obligatoriske
næringsdeklaration bag på pakningen (i 
det følgende benævnt 
"næringsdeklaration bag på pakningen") 
skal, ud over energiværdien og de 
næringsstoffer, der er anført i 1a), 
omfatte mængden af følgende:
a) fedt,
b) protein,
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c) kulhydrater,
e) kostfibre,
h) transfedtsyrer.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Mærkningen skal være obligatorisk på forsiden og bagsiden af pakningen med fire elementer 
på forsiden: energiværdi, mættede fedtsyrer, sukker og salt, mens de otte vigtigste 
næringsstoffer samt transfedtsyrer skal angives på bagsiden. 

Da transfedtsyrer, kostfibre og protein er obligatoriske på bagsiden af pakningen, bør de ikke 
indgå i listen i stk. 2.
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Ændringsforslag 454
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af sukkerarter, fedt, mættede 
fedtsyrer og natrium eller salt.

Or. de

Begrundelse

Etiketten skal kun være forsynet med de næringsoplysninger, der er vigtigst for 
folkesundheden.

Ændringsforslag 455
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk
næringsdeklaration") skal indeholde 
følgende oplysninger:

1. a) Den obligatoriske 
næringsdeklaration i det primære synsfelt 
(i det følgende benævnt 
"næringsdeklaration foran på pakningen") 
skal indeholde følgende oplysninger:

mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter, salt og energi i fødevaren.
1. b) Den obligatoriske 
næringsdeklaration bag på pakningen (i 
det følgende benævnt 
"næringsdeklaration bag på pakningen") 
skal omfatte mængden af de 
næringsstoffer, der er anført i stk. 1, litra 
a), samt mængden af følgende:

a) energiværdi,
b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
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sukkerarter, og salt.
b) protein,
c) kulhydrater,
e) kostfibre,
h) transfedtsyrer.
Kun næringsstoffer, der er fremherskende 
i produktet, bør deklareres.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om 
anvendelsen af dette stykke for disse 
produkters vedkommende, og den kan 
lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Mærkning bør aldrig være vildledende. Det kan være vildledende at mærke næringsstoffer, 
som ikke findes i et produkt. F.eks. ville Coca Cola forekomme at være et gavnligt produkt 
med hensyn til fedt og salt. Derfor er det kun næringsstoffer, der findes i et produkt, som bør 
mærkes.
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Ændringsforslag 456
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

1. Næringsdeklarationen (i det følgende 
benævnt "obligatorisk næringsdeklaration") 
skal indeholde følgende oplysninger:

a) energiværdi, a) energiværdi (kalorieværdi),
b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kulhydrater og 
fedt.

Or. de

Begrundelse

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Ændringsforslag 457
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

Or. de
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Begrundelse

Da protein er et vigtigt næringsstof, skal det indgå i næringsdeklarationen.

Ændringsforslag 458
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og natrium.

Or. en

Begrundelse

Salt (natriumchlorid) er ikke den eneste kilde til natrium i kosten. Der er mange andre 
natriumsalte end natriumchlorid (f.eks. mononatriumglutamat, natriumcarbonat osv.). 
Betegnelsen "natrium fra salt" ville kun omfatte en minimal del af det reelle indhold og ville 
ikke give en korrekt information.

Ændringsforslag 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af
sukkerarter, og salt.

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter, salt, kulhydrater, protein og 
kunstige og naturlige transfedtsyrer.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af protein og transfedtsyrer er en vigtig forbrugeroplysning, og det bør derfor være 
obligatorisk at angive det. Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem kunstige og naturlige 

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 117/178 PE418.218v01-00

DA

transfedtsyrer, da producenten kan regulere indholdet af kunstige transfedtsyrer.

Ændringsforslag 460
Alessandro Foglietta

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

b) mængden af protein, kulhydrater og 
fedt.

Or. en

Ændringsforslag 461
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
alkoholholdige drikkevarer. 
Kommissionen udarbejder efter [5 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af dette stykke for 
disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om næringsoplysninger til forbrugerne 
om disse produkter. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.
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kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Hvis vin, øl og spiritus, men ikke andre alkoholholdige drikkevarer, undtages, vil 
harmonisering i industrien være umulig. Det ville give visse produkter en fortrinsstilling på 
bekostning af andre produkter. Det ville skabe konkurrenceforvridning, og forbrugerne ville 
blive vildledt om de respektive ingredienser i de forskellige produkter.

Ændringsforslag 462
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om 
anvendelsen af dette stykke for disse 
produkters vedkommende, og den kan 
lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

For alkoholholdige drikkevarer bør den 
obligatoriske næringsdeklaration 
indeholde oplysninger om energiværdi og 
mængden af kulhydrater.

Or. fi
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Begrundelse

I nogle produktkategorier kan tilsætningsstoffer indeholde en betydelig mængde natrium. 
F.eks. tages der i kriteriet for brugen af det finske hjertesymbol, som angiver, hvilke fødevarer 
der er med til at holde hjertet sundt, også højde for natrium i tilsætningsstoffer.

Ændringsforslag 463
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om 
anvendelsen af dette stykke for disse 
produkters vedkommende, og den kan 
lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

For alkoholholdige drikkevarer skal den 
obligatoriske næringsdeklaration bestå af 
energiværdien og mængden af 
kulhydrater.

Or. en
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Ændringsforslag 464
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, vinavlsprodukter som 
defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 og 1601/1991, frugtøl, øl og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus, og på 
andre alkoholholdige drikkevarer. 
Kommissionen udarbejder efter [5 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af dette stykke for 
disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Alkoholholdige drikkevarer bør generelt ikke henhøre under denne forordning; for disse 
drikkevarer skal der gælde særlige bestemmelser. I denne forbindelse bør visse principielle 
spørgsmål først afklares, eftersom det eksempelvis ville være yderst betænkeligt med en 
referencestørrelse for oplysninger om næringsværdi på 100 ml for spiritus, og mange 
næringsstoffer, der er indeholdt i fødevarer, forekommer ikke i alkoholholdige drikkevarer. 
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Ændringsforslag 465
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
og vinavlsprodukter som defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 og 
1601/1991, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages om nødvendigt efter følgende 
procedurer:
i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin (1), den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 113, stk. 1,
ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter (2), den 
procedure, der er fastsat i forordningens 
artikel 13,
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iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/89 (3), den procedure, der er 
fastsat i forordningens artikel X,
iv) hvad angår andre alkoholholdige 
drikkevarer, forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af anvendelsesområdet for undtagelserne for vin bør ændres for at sikre, at alle 
vinprodukter, som er defineret og reguleret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1601/1991, undtages fra forpligtelsen til at anføre ingredienser og en næringsdeklaration. 
Vinprodukter er defineret og reguleret i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for vin og i Rådets forordning (EF) nr. 1601/1991 af 10. 
juni 1991 om aromatiserede vine og andre vinbaserede produkter.

Ændringsforslag 466
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 

Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 
volumenprocent alkohol, skal kun 
overholde denne artikels stykke 1, litra a).
Kommissionen udarbejder efter [5 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af dette stykke for 
disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. 
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vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

En offentlig høring viste kun begrænset støtte til fuld næringsdeklaration for alkoholholdige 
drikkevarer, men der var almindelig enighed om, at en energideklaration ville være nyttig for 
forbrugerne. For at sikre lige vilkår bør alle alkoholholdige drikkevarer behandles ens, så 
konkurrenceforvridning undgås.

Ændringsforslag 467
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
og vinavlsprodukter som defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 og 
1601/1991, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 
vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
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Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages om nødvendigt efter følgende 
procedurer:
i) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 
2008 om den fælles markedsordning for 
vin (1), den procedure, der er fastsat i 
forordningens artikel 113, stk. 1,
ii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 
1991 om almindelige regler for definition, 
betegnelse og præsentation af 
aromatiserede vine, aromatiserede 
vinbaserede drikkevarer og aromatiserede 
cocktails af vinprodukter (2), den 
procedure, der er fastsat i forordningens 
artikel 13,
iii) hvad angår de produkter, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
Nr. 1576/89 (3), den procedure, der er 
fastsat i forordningens artikel X,
iv) hvad angår andre alkoholholdige 
drikkevarer, forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om 
anvendelsen af dette stykke for disse 
produkters vedkommende, og den kan 
lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

For alkoholholdige drikkevarer skal den 
obligatoriske næringsdeklaration bestå af 
energiværdien og mængden af 
kulhydrater.

Or. en

Begrundelse

Der bør være særlige bestemmelser for alle alkoholholdige drikkevarer, da forbrugerne har 
behov for oplysninger om mængden og kvaliteten af de vigtigste næringsstoffer i disse 
drikkevarer, f.eks. kulhydrater og den samlede energimængde.
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Ændringsforslag 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 1493/1999, øl og spiritus som defineret 
i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. […] af […] 
om definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89. Kommissionen udarbejder 
efter [5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om 
anvendelsen af dette stykke for disse 
produkters vedkommende, og den kan 
lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, er det uforståeligt, hvorfor netop alkoholholdige drikkevarer skulle stilles bedre og 
undtages mærkningskravene.
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Ændringsforslag 470
Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, a) enkeltumættede fedtsyrer,
c) flerumættede fedtsyrer, b) flerumættede fedtsyrer,

d) polyoler, c) polyoler,
e) stivelse, d) stivelse,

f) kostfibre,
g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

e) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

Mærkningen skal være obligatorisk på forsiden og bagsiden af pakningen med fire elementer 
på forsiden: energiværdi, mættede fedtsyrer, sukker og salt, mens de otte vigtigste 
næringsstoffer samt transfedtsyrer skal angives på bagsiden. 

Da transfedtsyrer, kostfibre og protein er obligatoriske på bagsiden af pakningen, bør de ikke 
indgå i listen i stk. 2.
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Ændringsforslag 471
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer eller bestanddele deraf 
eller bestanddele i den gruppe af stoffer, 
der er anført i stk. 1:

a) transfedtsyrer, a) transfedtsyrer,

aa) mættede fedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,
d) polyoler,

da) polyoler,
e) stivelse, e) stivelse,

f) kostfibre, f) kostfibre,

fa) sukkerarter,
fb) natrium,
fc) kolesterol,

g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

ha) andre stoffer som defineret i 
forordning (EF) nr. 1925/2006.

Or. de

Begrundelse

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
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In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.

Ændringsforslag 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer, a) enkeltumættede fedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, b) flerumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) polyoler,
d) polyoler, d) stivelse,

e) stivelse, e) kostfibre,
f) kostfibre, f) vitaminer og mineraler som anført i bilag 

XI, del A, punkt 1, når de forekommer i 
betydelig mængde som defineret i bilag XI, 
del A, punkt 2.

g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.
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Or. en

Begrundelse

Indholdet af protein og transfedtsyrer er en vigtig forbrugeroplysning, og det bør derfor være 
obligatorisk at angive det. Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem kunstige og naturlige 
transfedtsyrer, da producenten kan regulere indholdet af kunstige transfedtsyrer.

Ændringsforslag 473
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer, a) transfedtsyrer,

b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,
c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,

d) polyoler, d) polyoler,

da) kolesterol,
e) stivelse, e) stivelse,

f) kostfibre,
g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

ha) andre stoffer som defineret i bilag 
XIII, del A, og bestanddele af disse 
næringsstoffer.

Or. de

Begrundelse

For at sikre at de næringsstoffer, der tidligere indgik i næringsdeklarationen, er angivet.
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Ændringsforslag 474
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer, a) transfedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,

ca) kolesterol,
d) polyoler, d) polyoler,
e) stivelse, e) stivelse,

f) kostfibre, f) kostfibre,
g) protein, g) protein,

ga) kulhydrater,
gb) natrium,

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

ha) andre stoffer som anført i bilag XIII, 
del A.

Or. de

Begrundelse

Fødevareproducenter bør have mulighed for om ønsket at anføre yderligere næringsstoffer og 
andre stoffer i næringsdeklarationen. Det er også nødvendigt at præcisere ændringsforslaget 
til artikel 29, stk. 1.
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Ændringsforslag 475
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer, a) mættede fedtsyrer,

b) enkeltumættede fedtsyrer, b) enkeltumættede fedtsyrer,
c) flerumættede fedtsyrer, c) flerumættede fedtsyrer,

ca) transfedtsyrer,
cb) kolesterol,
cc) sukkerarter,

d) polyoler, d) polyoler,

e) stivelse, e) stivelse,
f) kostfibre, f) kostfibre,

g) protein, g) natrium,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

ha) andre stoffer som defineret i bilag 
XIII, del A, og bestanddele af disse 
næringsstoffer.

Or. de

Begrundelse

For at sikre at de næringsstoffer, der tidligere indgik i næringsdeklarationen, er angivet. Alle 
ernæringsanbefalinger bør henvise til disse "makronæringsstoffer", fordi forbrugerne er 
blevet vant til denne form for angivelse og har lært at læse den.
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Ændringsforslag 476
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

a) transfedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, a) enkeltumættede fedtsyrer,
c) flerumættede fedtsyrer, b) flerumættede fedtsyrer,

d) polyoler, c) polyoler,
e) stivelse, d) stivelse,

f) kostfibre,
g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

e) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

Transfedtsyrer, kostfibre og protein skal indgå i den obligatoriske næringsdeklaration bag på 
pakningen og dermed fjernes fra denne liste.

Ændringsforslag 477
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:

2. Næringsdeklarationen kan desuden 
angive mængden af et eller flere af 
følgende elementer:
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a) transfedtsyrer,
b) enkeltumættede fedtsyrer, a) enkeltumættede fedtsyrer,

c) flerumættede fedtsyrer, b) flerumættede fedtsyrer,
d) polyoler, c) polyoler,

e) stivelse, d) stivelse,

f) kostfibre,
g) protein,
h) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

e) vitaminer og mineraler som anført i 
bilag XI, del A, punkt 1, når de 
forekommer i betydelig mængde som 
defineret i bilag XI, del A, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

Transfedtsyrer, kostfibre og protein er vigtige næringsstoffer, som bør indgå i den 
obligatoriske næringsdeklaration bag på pakningen.

Ændringsforslag 478
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) transfedtsyrer, udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, litra b), om obligatorisk 
mærkning af transfedtsyrer i den obligatoriske næringsdeklaration skal transfedtsyrer udgå af 
artikel 29, stk. 2.
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Ændringsforslag 479
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) transfedtsyrer, udgår

Or. es

Begrundelse

Forbrugerne kræver oplysninger om, hvorvidt de fødevarer, de indtager, indeholder 
transfedtsyrer. Ifølge Kommissionens forslag kan dette næringsstof medtages frivilligt. 
Ændringsforslaget tager sigte på at inddrage transfedtsyrer i den obligatoriske 
næringsdeklaration.

Ændringsforslag 480
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2 - litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kulhydrater,

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1.
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Ændringsforslag 481
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2 - litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kulhydrater,

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag til artikel 29, stk. 1.

Ændringsforslag 482
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2 - litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kulhydrater,

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1.

Ændringsforslag 483
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2 - litra g a (ny) - g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kolesterol,
gb) natrium,
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Or. en

Begrundelse

For at gøre listen over næringsstoffer mere udtømmende kan det angives på frivillig basis.

Ændringsforslag 484
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) protein, udgår

Or. de

Begrundelse

Protein blev medtaget i artikel 29, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 485
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er obligatorisk at deklarere 
mængden af stoffer, der tilhører en af de i 
stk. 2 anførte kategorier af næringsstoffer 
eller udgør bestanddele deraf, når der 
anvendes en ernærings- og/eller 
sundhedsanprisning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 486
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er obligatorisk at deklarere 
mængden af stoffer, der tilhører en af de i 
stk. 2 anførte kategorier af næringsstoffer 
eller udgør bestanddele deraf, når der 
anvendes en ernærings- og/eller 
sundhedsanprisning.

3. Det er obligatorisk at deklarere 
mængden af stoffer, der tilhører en af de i 
stk. 2 anførte kategorier af næringsstoffer 
eller udgør bestanddele deraf, når der 
anvendes en ernærings- og/eller 
sundhedsanprisning vedrørende disse.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 487
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Listerne i stk. 1 og 2 kan ændres af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

En ændring af listen over næringsstoffer vil få stor indflydelse. Derfor bør den overlades til 
lovgiveren.
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Ændringsforslag 488
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 30 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
kan vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
skal vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Forskellige vitaminer, f.eks. A- og E-vitaminer, forekommer i forskellige kemiske former med 
forskellig fysiologisk aktivitet i menneskekroppen. For at give pålidelige oplysninger bør disse 
forskelle tages i betragtning ved fastsættelse af omregningsfaktorer.

Ændringsforslag 489
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 30 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
kan vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
skal vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
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forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

For at sikre at vitaminer og mineraler beregnes i henhold til ensartede omregningsfaktorer.

Ændringsforslag 490
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 30 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
kan vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
skal vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Forskellige vitaminer, f.eks. A- og E-vitaminer, forekommer i forskellige kemiske former, som 
kan have forskellig fysiologisk aktivitet i menneskekroppen. For at give pålidelige oplysninger 
bør disse forskelle tages i betragtning ved fastsættelse af omregningsfaktorer.
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Ændringsforslag 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 30 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
kan vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

2. Omregningsfaktorer for vitaminer og 
mineraler som anført i bilag XI, del A, 
punkt 1, med henblik på en mere præcis 
beregning af indholdet af dem i fødevarer 
skal vedtages af Kommissionen og 
indsættes i bilag XII. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Forskellige vitaminer, f.eks. A- og E-vitaminer, forekommer i forskellige kemiske former, som 
kan have forskellig fysiologisk aktivitet i menneskekroppen. For at give pålidelige oplysninger 
bør disse forskelle tages i betragtning ved fastsættelse af omregningsfaktorer.

Ændringsforslag 492
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 30 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De deklarerede værdier skal være 
gennemsnitsværdier behørigt fastsat på et 
af følgende grundlag, alt efter tilfældet:

4. De deklarerede værdier skal være 
gennemsnitsværdier på datoen for mindste 
holdbarhed under hensyntagen til 
passende tolerancer og skal være behørigt 
fastsat på et af følgende grundlag, alt efter 
tilfældet:

a) producentens analyse af fødevaren eller a) producentens analyse af fødevaren eller

b) en beregning udført på basis af kendte 
eller faktiske gennemsnitsværdier 

b) en beregning udført på basis af kendte 
eller faktiske gennemsnitsværdier 
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vedrørende de anvendte ingredienser eller vedrørende de anvendte ingredienser eller
c) en beregning på basis af sædvanligvis 
fastlagte og accepterede data.

c) en beregning på basis af sædvanligvis 
fastlagte og accepterede data.

Der kan fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
deklarationen af energi og næringsstoffer 
for så vidt angår præcisionen af de 
deklarerede værdier, f.eks. forskellene 
mellem de deklarerede tal og de tal, der 
konstateres ved offentlig kontrol, efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2.

Gennemførelsesbestemmelserne
vedrørende deklarationen af energi og 
næringsstoffer for så vidt angår 
præcisionen af de deklarerede værdier, 
f.eks. forskellene mellem de deklarerede tal 
og de tal, der konstateres ved offentlig 
kontrol, vedtages, efter at Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet har afgivet 
udtalelse, efter proceduren i artikel 49, stk. 
2.

Or. de

Begrundelse

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Ændringsforslag 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 30 - stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
deklarationen af energi og næringsstoffer 
for så vidt angår præcisionen af de 
deklarerede værdier, f.eks. forskellene 
mellem de deklarerede tal og de tal, der 
konstateres ved offentlig kontrol, efter 
proceduren i artikel 49, stk. 2.

Der kan fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
deklarationen af energi og næringsstoffer 
for så vidt angår præcisionen af de 
deklarerede værdier, f.eks. forskellene 
mellem de deklarerede tal og de tal, der 
konstateres ved offentlig kontrol, efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel
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49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De tilladte forskelle mellem de deklarerede tal og de tal, der konstateres ved offentlig kontrol, 
vil være afgørende for anvendelsen af forordningen og bør derfor fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 494
Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31
Udtryksformer

Artikel 31
Udtryksformer

1. Mængden af energi og næringsstoffer 
eller disses bestanddele, jf. artikel 29, stk. 1 
og 2, angives ved anvendelse af de 
måleenheder, der er anført i bilag XIII, del 
A.

1. Mængden af energi og næringsstoffer 
eller disses bestanddele, jf. artikel 29, stk. 
1, angives ved anvendelse af de 
måleenheder, der er anført i bilag XIII, del 
A.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og
pr. portion. Om nødvendigt angives 
mængden pr. portion i henhold til artikel 
32, stk. 3.

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Mængden af de næringsstoffer, der er 
angivet i næringsdeklarationen foran på 
pakningen, som nævnes i artikel 29, stk. 
1, litra a), angives ved hjælp af et system 
med forskellige farvekoder. Farverne 
grøn, gul og rød skal angive, om en 
fødevare har et lavt, medium eller højt 
indhold af disse næringsstoffer. Disse 
oplysninger angives pr. 100 g eller pr. 100 
ml. Definitionen af referencemængderne 
for højt, medium og lavt indhold af disse 
næringsstoffer fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3, på grundlag af en udtalelse fra 
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Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.
Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer, jf. 
artikel 29, stk. 1, udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler forskning, der har vist, at forbrugerne ønsker begrænsede 
oplysninger foran på pakningen med forklarende symboler. De foretrækker farverne rød, 
ravgul og grøn til angivelse af, om en fødevare har et højt, medium eller lavt indhold af disse 
næringsstoffer. Definitionen af referencemængder for et højt, medium eller lavt indhold bør 
fastlægges på grundlag af en uafhængig videnskabelig udtalelse fra EFSA.

Ændringsforslag 495
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mængden af energi og næringsstoffer 
eller disses bestanddele, jf. artikel 29, stk. 1 
og 2, angives ved anvendelse af de 
måleenheder, der er anført i bilag XIII, del 
A.

1. Mængden af energi og næringsstoffer 
eller disses bestanddele, jf. artikel 29, stk. 
1, angives ved anvendelse af de 
måleenheder, der er anført i bilag XIII, del 
A.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og
pr. portion. Om nødvendigt angives 
mængden pr. portion i henhold til artikel 
32, stk. 3.

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 

3. Mængden af de næringsstoffer, der er 
angivet i næringsdeklarationen foran på 
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relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

pakningen, som nævnes i artikel 29, stk. 
1, litra a), angives ved hjælp af et system 
med forskellige farvekoder. Farverne 
grøn, gul og rød skal angive, om en 
fødevare har et lavt, medium eller højt 
indhold af disse næringsstoffer. Disse 
oplysninger angives pr. 100 g eller pr. 100 
ml. Definitionen af referencemængderne 
for højt, medium og lavt indhold af disse 
næringsstoffer fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3, på grundlag af en udtalelse fra 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.
Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer, jf. 
artikel 29, stk. 1, udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. en

Ændringsforslag 496
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 og 
3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og
pr. portion. Om nødvendigt angives 
mængden pr. portion i henhold til artikel 
32, stk. 2 og 3.

Or. en
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Begrundelse

Mængden af energi og næringsstoffer i et produkt skal altid angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
for ikke at vildlede forbrugeren og for at gøre det let at sammenligne produkter. Desuden skal 
oplysninger om mængden pr. portion angives bag på pakningen.

Ændringsforslag 497
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 og 
3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og
pr. portion. Om nødvendigt angives 
mængden pr. portion i henhold til artikel 
32, stk. 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

Dette gør det let at sammenligne produkter, som ellers kunne være forsynet 
næringsoplysninger, der er vanskelige at sammenligne.

Ændringsforslag 498
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml. 
Desuden kan mængden af energi og 
næringsstoffer angives pr. portion.

Or. en
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Begrundelse

For at bringe den danske tekst i ændringsforslag 101 i overensstemmelse med den oprindelige 
tyske tekst i fru Sommers udkast til betænkning.

Ændringsforslag 499
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 og 
3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion i overensstemmelse med 
måleenheden for nettoindholdet.

Or. de

Begrundelse

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Ændringsforslag 500
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
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stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og 
desuden pr. nettoindhold af fødevaren.

Or. de

Begrundelse

Når mængden af energi og næringsstoffer i fødevarer angives, gør referencen til 100 g eller 
100 ml det muligt at sammenligne fødevarerne, hvilket letter forbrugernes købsvalg. Derfor 
bør det ikke være tilladt at udelade disse oplysninger. Mængden af energi eller 
næringsstoffer, som forbrugerne vil opnå ved at indtage hele fødevaren, skal også fremgå af 
oplysningerne.

Ændringsforslag 501
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer 
eller deres bestanddele, jf. stk. 1, angives 
pr. 100 g eller pr. 100 ml. Mængden kan 
desuden angives pr. portion.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne forskellige fødevarer i den samme 
kategori - uanset pakningernes størrelse og indhold - er det afgørende, at mængden af energi 
og næringsstoffer altid angives pr. 100 g eller 100 ml. Desuden skal producenten om ønsket 
kunne angive mængden pr. portion.

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 149/178 PE418.218v01-00

DA

Ændringsforslag 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml og
pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion. 

Or. en

Begrundelse

Hvis portionerne er færdigpakkede (f.eks. yoghurt og slik), skal deklarationen af energi og 
næringsstoffer også angives pr. portion, da denne angivelse er mere forståelig for 
forbrugerne. Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 32.

Ændringsforslag 503
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.
Desuden kan mængden af energi og 
næringsstoffer angives pr. portion.

Or. en

Begrundelse

For at bringe den danske tekst i ændringsforslag 101 i overensstemmelse med den oprindelige 
tyske tekst i fru Sommers udkast til betænkning.
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Ændringsforslag 504
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml 
eller pr. portion, jf. dog artikel 32, stk. 2 
og 3.

2. Mængden af energi og næringsstoffer, jf. 
stk. 1, angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.
Desuden kan mængden af energi og 
næringsstoffer angives pr. portion.

Or. en

Begrundelse

For at bringe den danske tekst i ændringsforslag 101 i overensstemmelse med den oprindelige 
tyske tekst i fru Sommers udkast til betænkning.

Ændringsforslag 505
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
kan indholdet udtrykkes som procentdel af 
de referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. portion. Hvis indholdet af 
vitaminer og mineraler deklareres, skal det 
ligeledes angives i procent af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 
A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.
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Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Ændringsforslag 506
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
kan indholdet udtrykkes, alt efter hvad der 
er relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning af den tyske tekst til den engelske ("as appropriate") [Dette vedrører ikke 
den danske tekst]. 

En obligatorisk GDA-etiket er i strid med GDA-initiativets frivillige karakter og bør derfor 
forkastes. Den europæiske fødevareindustri er i gang med at indføre GDA-etiketten for 
specifikke fødevarer og præsentere den for kunderne. Som EU-platformen har påpeget, må vi 
nu vente på de første data for at se, om fødevareindustriens mærkningsinitiativ er vellykket.

Ændringsforslag 507
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 3. Mængden af de næringsstoffer, der er 
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udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

angivet i næringsdeklarationen foran på 
pakningen, som nævnes i artikel 29, stk. 
1, litra a), angives ved hjælp af et system 
med forskellige farvekoder. Farverne 
grøn, gul og rød skal angive, om en 
fødevare har et lavt, medium eller højt 
indhold af disse næringsstoffer. Disse 
oplysninger angives pr. 100 g eller pr. 100 
ml. Definitionen af referencemængderne 
for højt, medium og lavt indhold af disse 
næringsstoffer fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3, på grundlag af en udtalelse fra 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet. Hvis 
indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler forskning, der har vist, at forbrugerne ønsker begrænsede 
oplysninger foran på pakningen med forklarende symboler. De foretrækker farverne rød, gul 
og grøn til angivelse af, om en fødevare har et højt, medium eller lavt indhold af disse 
næringsstoffer. Definitionen af referencemængder for et højt, medium eller lavt indhold bør 
fastlægges på grundlag af en uafhængig videnskabelig udtalelse fra EFSA.

Ændringsforslag 508
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml. Hvis
indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
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angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget til artikel 31, stk. 2, sikrer, at næringsdeklarationen altid er baseret på 
referencemængden 100 g/100 ml, og portioner er kun tilladt som supplerende 
referencemængder. Derfor skal "pr. portion" slettes.

Ændringsforslag 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Mængden af de næringsstoffer, der er 
angivet i næringsdeklarationen foran på 
pakningen, som nævnes i artikel 29, stk. 
1, litra a), angives ved hjælp af et system 
med forskellige farvekoder. Farverne 
grøn, gul og rød skal angive, om en 
fødevare har et lavt, medium eller højt 
indhold af disse næringsstoffer. Disse 
oplysninger angives pr. 100 g eller pr. 100 
ml. Definitionen af referencemængderne 
for højt, medium og lavt indhold af disse 
næringsstoffer fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3, på grundlag af en udtalelse fra 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet. Hvis 
indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler forskning, der har vist, at forbrugerne ønsker begrænsede 
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oplysninger foran på pakningen med forklarende symboler. De foretrækker farverne rød, 
ravgul og grøn til angivelse af, om en fødevare har et højt, medium eller lavt indhold af disse 
næringsstoffer. Definitionen af referencemængder for et højt, medium eller lavt indhold bør 
fastlægges på grundlag af en uafhængig videnskabelig udtalelse fra EFSA.

Ændringsforslag 510
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, 
der er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Mængden af de næringsstoffer, der er 
angivet i næringsdeklarationen foran på 
pakningen, som nævnes i artikel 29, stk. 
1, litra a), angives ved hjælp af et system 
med forskellige farvekoder. Farverne 
grøn, gul eller ravgul og rød skal angive, 
om en fødevare har et lavt, medium eller 
højt indhold af disse næringsstoffer. Disse 
oplysninger angives pr. 100 g eller pr. 100 
ml. Definitionen af referencemængderne 
for højt, medium og lavt indhold af disse 
næringsstoffer fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3, på grundlag af en udtalelse fra 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.
Dette farvekodesystem anvendes på 
forarbejdede færdigretter, da disse 
fødevarers næringsindhold efter 
forbrugernes opfattelse er vanskeligt at få 
oplyst. Forarbejdede færdigretter er 
færdigpakkede fødevarer, som er 
spiseklare eller ikke kræver anden 
tilberedning end rehydrering, optøning, 
opvarmning eller stegning, før de kan 
spises. Det drejer sig bl.a. om sandwich, 
færdigretter, burgere, pølser, pier, 
postejer og quicher, paneret, glaseret eller 
formet kød, køderstatninger, fjerkræ, fisk 
og lignende produkter, også i saucer, 
pizzaer og morgenmadscerealier.

Or. en
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Begrundelse

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients.

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Ændringsforslag 511
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. de

Begrundelse

Referenceindtagene er baseret på det daglige behov for en 40-årig kvinde og udelukker derfor 
andre sociale gruppers særlige behov. F.eks. har børn og ældre andre daglige behov, og 
oplysningerne kan være vildledende for dem. Ved angivelse af et enkelt dagligt indtag tages 
der desuden ikke højde for forskellige erhvervsgruppers varierende kaloriebehov.
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Ændringsforslag 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet også som procentdel 
af de referenceindtag, der er fastsat i bilag 
XI, del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml og pr. 
portion, hvis fødevaren er færdigpakket 
som en individuel portion. Hvis indholdet 
af vitaminer og mineraler deklareres, skal 
det ligeledes angives i procent af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 
A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

Procentdelen af referenceindtagene er en værdifuld oplysning for de fleste forbrugere og bør 
derfor angives.

Ændringsforslag 513
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
kan indholdet udtrykkes som procentdel af 
de referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, jf. artikel 32, stk. 2 og 3, pr. portion. 
Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.
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Or. en

Begrundelse

Referencen til dagligt indtag bør forblive frivillig for ikke at pålægge SMV'er en alt for stor 
byrde. Oplysninger om referenceindtag pr. portion er langt mere relevante for forbrugerne, 
mens oplysninger pr. 100 g/100 ml kan være både meningsløse og vildledende.

Ændringsforslag 514
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

GDA-mærkning giver ikke forbrugerne tilstrækkeligt mange oplysninger. Er ½ liter Coca-
Cola f.eks. to portioner, selv om denne størrelse normalt indtages af en enkelt person? Et 
æble vil se mindre sundt ud end Kinder-mælkechokolade eller to kartoffelchips med hensyn til 
sukker, og dette vil få forbrugeren til at tro, at der ikke er den store forskel på at spise frugt, 
mælkechokolade eller kartoffelchips.
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Ændringsforslag 515
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Ud over den obligatoriske 
næringsdeklaration pr. 100 g eller pr. 100 
ml, der kræves i stk. 1og 2, kan 
oplysningerne om indholdet, alt efter hvad 
der er relevant, udtrykkes som procentdel 
af de referenceindtag, der er fastsat i bilag 
XI, del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller 
pr. portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. de

Begrundelse

Angivelsen af GDA'er bør være frivillig. GDA'er pr. portion er mere gavnlige for forbrugerne 
end GDA'er pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Ændringsforslag 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det angives i procent af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 
A, punkt 1.
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Or. en

Begrundelse

GDA-ordningen, som fødevareindustrien har udviklet, er ikke nødvendigvis bygget på et 
ernæringsmæssigt videnskabeligt grundlag. Der er indtil videre heller ingen videnskabeligt 
evaluerede erfaringer med anvendelsen af ordningen, og den vil ikke give forbrugerne 
mulighed for at træffe informerede valg.

Ændringsforslag 517
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
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bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Ændringsforslag 518
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 519
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
kan indholdet udtrykkes som procentdel af 
de referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
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referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

del B, jf. artikel 32, stk. 2 og3, pr. portion. 
Hvis indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Ændringsforslag 520
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. I energideklarationen udtrykkes 
indholdet som procentdel af det
referenceindtag pr. portion, der er fastsat i 
bilag XI, del B. Nærmere oplysninger om 
procentdelen af de referenceindtag, der er 
fastsat i bilag XI, del B, er tilladt for de 
næringsstoffer, som er anført der. Hvis 
indholdet af vitaminer og mineraler 
deklareres, skal det ligeledes angives i 
procent af de referenceindtag, der er anført 
i bilag XI, del A, punkt 1.

Or. de

Begrundelse

Ændringen af stk. 3 sikrer, at en GDA-angivelse kun er obligatorisk for energimængden og 
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pr. portion. Højere krav ville ikke gavne forbrugerne. Det er meningsløst at give GDA-
oplysninger pr. 100 g eller pr. 100 ml, fordi forbrugerne spiser portioner, og det er 
portionernes procentdel af standardværdien for dagligt indtag, der skal angives.

Ændringsforslag 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen fastsætter senest seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og under hensyntagen til 
henstillingerne fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet 
referenceværdier for dagligt indtag af 
energi og visse andre næringsstoffer end 
vitaminer og mineraler, som indsættes i 
bilag XI, del B. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De nuværende værdier i bilag XI er ikke resultatet af uafhængig forskning og adskiller sig fra 
anbefalinger som f.eks. fra det britiske agentur for fødevarestandard eller WHO. I øjeblikket 
arbejder EFSA på at indføre sådanne referenceværdier for dagligt indtag med henblik på at 
fremsætte forslag i foråret 2009. Man bør tage hensyn til disse, når man fastsætter 
referenceværdierne for dagligt indtag. Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til 
bilag XI, del B.
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Ændringsforslag 522
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Desuden kan oplysningerne også 
frivilligt, alt efter hvad der er relevant, 
gives som en procentdel af de 
referenceindtag for børn, der er fastsat i 
bilag XI, del B.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med fødevarer specifikt fremstillet med henblik på børn vil det også være 
rimeligt at give næringsoplysninger som en procentdel af GDA'er baseret på 
referenceindtagene for børn.

Ændringsforslag 523
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer, jf. 
artikel 29, stk. 1, litra b), udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne ønsker disse oplysninger.
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Ændringsforslag 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer, jf. 
artikel 29, stk. 1, litra b), udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. en

Begrundelse

Refererer til ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1.

Ændringsforslag 525
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtsyrer og transfedtsyrer, jf. 
artikel 29, stk. 1, litra b), udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. en

Begrundelse

Transfedtsyrer skal ligesom mættede fedtsyrer indgå i den obligatoriske næringsdeklaration 
og skal derfor fjernes fra de frivillige oplysninger.

Adlib Express Watermark



AM\762307DA.doc 165/178 PE418.218v01-00

DA

Ændringsforslag 526
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 527
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Andre måder at angive 
næringsdeklarationen på er tilladte, 
forudsat at de i øvrigt overholder kravene 
i forordningen, navnlig kravene i artikel 
7. Kommissionen kan fastsætte 
retningslinjer for bestemte andre måder at 
angive næringsdeklarationen på efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de
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Begrundelse

For at sikre at næringsoplysninger ud over det forskriftsmæssige krav fortsat kan gives i 
fremtiden. I henhold til Kommissionens forslag vil det kun kunne lade sig gøre, hvis 
medlemsstaterne udtrykkeligt anbefaler det. Det ville føre til yderligere bureaukrati, hvilket 
skal undgås.

Ændringsforslag 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner 
i pakningen er angivet.

udgår

2. Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion.
3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 31, stk. 2.
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Ændringsforslag 529
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, gives 
oplysningerne pr. portion med antallet af 
portioner i pakningen angivet.

2. Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion.
3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner af 
fødevaren, som ikke er færdigpakket som 
enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

3. Angivelse pr. portion, jf. stk. 1, for 
fødevarer, der præsenteres i emballage, der 
indeholder flere portioner af fødevaren, 
som ikke er færdigpakket som 
enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Samtidig med at det er fornuftigt, at mængderne af energi og næringsstoffer angives pr. 100 g 
foran på pakningen, da det giver mulighed for at sammenligne produkter, er det også 
fornuftigt, at mængden pr. portion angives foran på pakningen.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 168/178 AM\762307DA.doc

DA

Ændringsforslag 530
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne, jf. artikel 29, stk. 1, litra b), 
bag på pakningen gives pr. portion anført 
på etiketten, forudsat at antallet af 
portioner i pakningen er angivet.

2. Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion.
3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner af 
fødevaren, som ikke er færdigpakket som 
enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

3. Angivelse pr. portion, jf. stk. 1, som 
eneste angivelse for fødevarer, der 
præsenteres i emballage, der indeholder 
flere portioner af fødevaren, som ikke er 
færdigpakket som enkeltportioner, 
fastsættes af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Portionsstørrelser er ikke harmoniserede i EU. Derfor bør oplysningerne altid angives i 100 
ml eller 100 mg og kan ledsages af portionsstørrelser.
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Ændringsforslag 531
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion.

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion, 
eller de individuelle portioner af samme 
størrelse er let genkendelige og 
portionerede.

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

3. Efter at have hørt de involverede parter 
fastslår Kommissionen, om 
næringsdeklarationen kan angives pr. 
portion som eneste angivelse i andre 
tilfælde end dem, der er fastsat i stk. 2. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

For at sikre at næringsdeklarationen kun kan referere til en portion for fødevarer i 
individuelle portioner, eller når portionerne er klart angivet. Præciserer den tyske tekst i stk. 
3 [Vedrører ikke den danske tekst].
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Ændringsforslag 532
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til den obligatoriske 
næringsdeklaration pr. 100 g eller pr. 100 
ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan oplysningerne 
gives pr. portion anført på etiketten, 
forudsat at antallet af portioner i pakningen 
er angivet, og at portionsstørrelserne er 
realistiske og præsenteres og/eller 
forklares på en for 
gennemsnitsforbrugeren forståelig måde.
Sammen med fødevarevirksomhederne og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder udarbejder Kommissionen 
retningslinjer for angivelse af realistiske 
portionsstørrelser. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Definitionen af portionsstørrelse tjener til at give forbrugerne et fast punkt at gå efter. 
Forbrugerne kan således lettere danne sig et indtryk af en portion bestående af otte enheder 
eller otte stykker (kiks) eller en halv kop (f.eks. nødder) end de tilsvarende mængder udtrykt i 
gram. Portionsstørrelsen bør desuden rette sig efter forbrugernes faktiske 
gennemsnitsforbrug for at undgå vildledende oplysninger. F.eks. har en mængde på 25 g, der 
ofte anvendes som portionsstørrelse, vist sig at være en urealistisk referencestørrelse.
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Ændringsforslag 533
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan 
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml kan dette gives pr. portion, forudsat 
at mængden i portionen er angivet.

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning af den tyske tekst til den engelske ("in addition") [Dette vedrører ikke den 
danske tekst]. 

For ikke at vildlede forbrugeren bør næringsdeklaration pr. portion være tilladt, hvis 
mængden af portionen er klart angivet på produktet. Den supplerende angivelse af antallet af 
portioner i en pakning bør være frivillig.

Ændringsforslag 534
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, kan
oplysningerne gives pr. portion anført på 
etiketten, forudsat at antallet af portioner i 
pakningen er angivet.

1. Som supplement til 
næringsdeklarationen pr. 100 g eller pr. 
100 ml, jf. artikel 31, stk. 2, skal
oplysningerne gives pr. portion bag på 
pakningen med antallet af portioner i 
pakningen angivet.

Or. en
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Begrundelse

Oplysninger skal altid gives pr. 100 g eller pr. 100 ml for ikke at vildlede forbrugerne. Det 
gør det også let at sammenligne produkterne. Yderligere oplysninger om portioner skal 
angives på pakningen, fordi de kan hjælpe nogle forbrugere med at vurdere mængden af de 
fødevarer, de indtager.

Ændringsforslag 535
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til ændringsforslaget til artikel 31, stk. 2, kan portionsstørrelser kun anvendes som 
supplement til referencemængden på 100 g eller 100 ml. Derfor bør stk. 2 udgå.

Ændringsforslag 536
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen må kun 
indeholde en angivelse pr. portion, hvis 
fødevaren er færdigpakket som en 
individuel portion.

2. Næringsdeklarationen pr. portion kan 
under alle omstændigheder kun være et 
supplement til næringsdeklarationen pr. 
100 g eller 100 ml.

Or. hu
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Begrundelse

Hvis indholdet af energi og næringsstof angives pr. 100 g eller 100 ml, får forbrugerne 
mulighed for at sammenligne produkter direkte. Det er vigtigt, at næringsoplysninger ikke kun 
gives pr. portion, fordi forbrugerne ikke nødvendigvis bruger produktet i portioner som 
angivet på pakningen.

Ændringsforslag 537
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion.

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion 
eller er inddelt i særskilte individuelle 
portioner.

Or. de

Begrundelse

Angivelse af næringsværdier udelukkende pr. portion ville især være nyttig for fødevarer, som 
indtages i mængder, der er betydeligt mindre end 100 g (marmelade, spiseolie osv.).

Ændringsforslag 538
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion.

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
tydeligt portioneret i en eller flere 
særskilte portioner af samme størrelse.

Or. en
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Begrundelse

En fødevare, der er tydeligt portioneret i en eller flere særskilte portioner af samme størrelse, 
bør behandles på samme måde som en fødevare, der er færdigpakket som en individuel 
portion.

Ændringsforslag 539
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 32 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til ændringsforslaget til artikel 31, stk. 2, kan portionsstørrelser kun anvendes som 
supplement til referencemængden på 100 g eller 100 ml. Derfor bør stk. 3 udgå.

Ændringsforslag 540
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 

udgår
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andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:
a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren.
b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer.
c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.
2. Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, skal være identificeret som led i en 
national ordning, jf. artikel 44.

Or. de

Begrundelse

En overflødig gentagelse af et generelt misvisende forbud udgår. Overflødige gentagelser bør 
undgås for at opnå effektiv lovgivning.

Ændringsforslag 541
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:

udgår

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 176/178 AM\762307DA.doc

DA

b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer.
c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.
2. Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, skal være identificeret som led i en 
national ordning, jf. artikel 44.

Or. en

Begrundelse

Fuld harmonisering er den eneste måde at garantere det fælles marked på.

Ændringsforslag 542
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
andre udtryksformer, forudsat at følgende 
væsentlige krav er opfyldt:

1. Som supplement til de udtryksformer, 
der er omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3, 
kan der i næringsdeklarationen anvendes 
andre udtryksformer, f.eks. grafiske 
fremstillinger.

a) Udtryksformen har til formål at gøre 
fødevarens bidrag til eller betydning for 
kostens energi- og næringsstofindhold 
lettere begribeligt for forbrugeren.
b) Den er baseret enten på harmoniserede 
referenceindtag eller, hvis sådanne ikke 
er fastlagt, på almindeligt anerkendt 
videnskabelig rådgivning om indtag af 
energi eller næringsstoffer.
c) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå og 
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anvende oplysningerne, således som de er 
udformet.
2. Sådanne supplerende udtryksformer, jf. 
stk. 1, skal være identificeret som led i en 
national ordning, jf. artikel 44.

Or. en

Begrundelse

Som supplement til næringsdeklarationen bør der være en vis fleksibilitet med hensyn til 
andre udtryksformer.

Ændringsforslag 543
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 33 - stk. 2 a og 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal gives supplerende 
fortolkningsoplysninger for forarbejdede 
færdigretter ved hjælp af et tredelt 
farvekodesystem, hvor 
næringsstofindholdet angives som 
ugunstigt, godt og mest gunstigt/bedst. 
Producenterne bruger farverne grøn, 
orange og rød eller andre farver, der er 
letforståelige for forbrugerne, f.eks. hvid 
(neutral), sølv og guld. De kan også 
inddrage andre fødevareprodukter i 
farvekodesystemet, forudsat at de opfylder 
kravene i stk. 1.
Kriterierne for, at et produkt og dets 
ingredienser får status som 
ugunstigt/neutralt, godt eller mest 
gunstigt/bedst, fastsættes af 
Kommissionen i samråd med Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA).
2b. Listen over produkter eller 
produktkategorier, der skal opfylde 
kravene i artikel 33, stk. 2, litra a), 
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omfatter:
- færdigretter,
- færdigpakkede snacks,
- burgere og pølser,
- pier, postejer og quicher,
- paneret, glaseret eller formet kød, 
køderstatninger, fjerkræ, fisk og lignende 
produkter, også i saucer (f.eks. 
kyllingenuggets, fiskestave, Kylling Kiev, 
fisk i persillesauce, kødboller, grillstegt 
lam),
- pizzaer,
- morgenmadscerealier, 
og kan ændres af Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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