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Ændringsforslag 541
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1-3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, litra a), skal være anført i det 
primære synsfelt. Oplysningerne angives
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: sukkerarter, fedt, mættede 
fedtsyrer og salt.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
1, litra b), og stk. 2, angives samlet på 
bagsiden af pakken i den rækkefølge, der 
er anført i bilag XIII, del C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

Denne næringsdeklaration skal samles i 
tabelform med tallene under hinanden, hvis 
pladsen tillader det. Er pladsen ikke 
tilstrækkelig, opstilles deklarationen i 
lineær form.

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen 
med deklarationen om næringsstoffer 
omhandlet i artikel 29, stk. 2, opstilles 
deklarationens oplysninger om energi og 
næringsstoffer i givet fald i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at oplysningerne er klare og tydelige, bør næringsdeklarationen i det primære 
synsfelt indeholde et begrænset antal næringsstoffer, som er vigtigst for befolkningen, 
herunder fedt, mættede fedtsyrer, sukker og salt. Disse oplysninger bør ledsages af en 
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obligatorisk mærkning på bagsiden af pakken.

Ændringsforslag 542
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1-3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, skal være anført i det primære 
synsfelt. Hvor stofferne forekommer,
angives oplysningerne samlet i et tydeligt 
format i følgende rækkefølge: energi, fedt, 
mættede fedtsyrer, kulhydrater, med 
særlig angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Oplysningerne angives
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, mættede fedtsyrer, 
sukkerarter og salt og tildeles farvekoder 
som anført i artikel 31, stk. 3.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
1, litra b), angives samlet på bagsiden af 
pakken i den rækkefølge, der er anført i 
bilag XIII, del C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

Den skal samles i tabelform med tallene 
under hinanden, hvis pladsen tillader det. 
Er pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen 
med deklarationen om næringsstoffer 
omhandlet i artikel 29, stk. 2, opstilles 
deklarationens oplysninger om energi og 
næringsstoffer i givet fald i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 543
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

1. Følgende oplysninger, som er
omhandlet i artikel 31, stk. 2, vedrørende 
den obligatoriske næringsdeklaration, skal 
være anført i det primære synsfelt: 
energiværdi, indhold af fedt, mættede 
fedtsyrer, sukkerarter og salg. De angives 
samlet i et tydeligt format i ovenstående
rækkefølge.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår kulhydrater, er det nok, at deklarationen findes på bagsiden af pakken, for ikke at 
forvirre forbrugerne med for mange oplysninger på forsiden.

Ændringsforslag 544
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
samme synsfelt som oplysningerne 
omhandlet i artikel 29, stk. 1 og 2, i én 
tabel. Oplysningerne angives i følgende 
rækkefølge: energi, protein, fedt, med 
særlig angivelse af mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
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sukkerarter, og salt.

Or. de

Begrundelse

Kohærens med andre ændringsforslag (se artikel 29, stk. 1, litra b)); tabelformen gør 
oplysningerne mere overskuelige.

Ændringsforslag 545
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt. Den oplysning, der 
kræves i henhold til artikel 31, stk. 3, 
angives også grafisk.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse omhandler en yderligere grafisk fremstilling af procenttallene i 
næringsdeklarationen, da dette har den fordel i forhold til ren tekst, at man kan se 
oplysningerne ved blot at kigge ét sted. I forhold til tekst er grafik umiddelbart forståeligt.
Søjlediagrammer eller lagkagediagrammer kan f.eks. anvendes hertil.
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Ændringsforslag 546
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, angives i et tydeligt format i 
følgende rækkefølge: energi, protein, 
kulhydrater og fedt.

Or. de

Begrundelse

Hvor på emballagen, næringsdeklarationen skal placeres ("på forsiden", "i det primære 
synsfelt" eller et andet sted), bør fortsat være op til aktørerne. Der er behov for en udstrakt 
fleksibilitet, idet der skal tages højde for forskellige emballagestørrelser og flersprogede 
udformninger.

Den hidtidige rækkefølge i angivelsen af næringsstofferne i næringsdeklarationen (nemlig: 
energi, protein, kulhydrater og fedt) bør bibeholdes. Den generelle henvisning i betragtning 
32 og 33 til "visse næringselementer af betydning for folkesundheden ..." begrunder ikke en 
ændring af rækkefølgen. Desuden vedrører alle ernæringsanbefalingerne de såkaldte 
makronæringsstoffer, og forbrugeren har vænnet sig til denne form for angivelse og "lært" 
den. En ændring af rækkefølgen af næringsstoffer ville medføre, at samtlige (!) etiketter på det 
europæiske marked ville skulle ændres. Det er ude af proportioner.
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Ændringsforslag 547
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i en 
tabel i det samme synsfelt. Oplysningerne
angives i følgende rækkefølge: energi, 
sukker, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater og natrium eller salt.

Or. de

Begrundelse

Denne rækkefølge svarer til den, der er fastlagt i direktiv 90/496/EØF 
(næringsdeklarationsdirektivet).

Ændringsforslag 548
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt. I forbindelse med 
gaveindpakning bør de obligatoriske 
oplysninger kun anføres på bagsiden af 
emballagen.
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Or. en

Begrundelse

Den visuelle og æstetiske fremtræden af gavepakker med chokolade eller praliner til festlige 
lejligheder såsom mors dag vil blive ødelagt, hvis den obligatoriske næringsdeklaration 
flyttes til pakkens forside.

Ændringsforslag 549
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, 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.
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Ændringsforslag 550
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
samme synsfelt i én tabel. Oplysningerne
angives i følgende rækkefølge: energi, 
sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer og 
natrium eller salt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 551
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
samme synsfelt i én tabel. Oplysningerne
angives i følgende rækkefølge: energi, 
sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer og 
natrium eller salt.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, litra 
b).

Ændringsforslag 552
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne vedrørende energi, 
protein, kulhydrater og fedt omhandlet i 
artikel 29, stk. 1, vedrørende nærings-
deklarationen skal angives samlet i et 
tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, protein, kulhydrater og fedt. 
Oplysningen omhandlet i artikel 31, stk. 3, 
første punktum, skal være anført i det 
primære synsfelt.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer de foreslåede ændringsforslag til artikel 29 ff. og vil sikre, at 
næringsdeklarationen altid har samme rækkefølge og form.

Ændringsforslag 553
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
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energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

energi, protein, fedt, med særlig angivelse 
af mættede fedtsyrer, 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 554
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
samme synsfelt i én tabel. Oplysningerne 
angives i følgende rækkefølge: energi, 
sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer og 
natrium eller salt.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag til artikel 29, stk. 1, litra b).
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Ændringsforslag 555
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være vist i det 
samme synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne samlet 
i et tydeligt format i følgende rækkefølge: 
energi, fedt, mættede fedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke nogen utvetydig dokumentation for, at forbrugerne har behov for, at 
oplysningerne findes foran på pakken. Det er langt vigtigere, at forbrugerne får alle de 
oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe et kvalificeret valg, i det samme synsfelt, 
dvs. uden at skulle vende pakken flere gange. Derfor bør de vigtige oplysninger være anført 
sammen i det samme synsfelt, der som oftest er bag på pakken, hvorved forbrugerne får 
omfattende oplysninger ved blot at kigge ét sted.

Ændringsforslag 556
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, skal være anført i det primære 
synsfelt. Hvor stofferne forekommer, 
angives oplysningerne samlet i et tydeligt 
format i følgende rækkefølge: energi, fedt, 
mættede fedtsyrer, kulhydrater, med 
særlig angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, litra a), skal være anført i det 
primære synsfelt. Oplysningerne angives 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, sukkerarter og salt.



PE418.219v01-00 14/76 AM\762308DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Præcisering og forenkling.

Ændringsforslag 557
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
samme synsfelt i én tabel. Oplysningerne 
angives i følgende rækkefølge: energi, 
sukkerater, fedt, mættede fedtsyrer og 
natrium eller salt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 558
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 og 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 
stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne 

1. Oplysningerne vedrørende energiværdi i 
henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), skal i 
overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, 
være anført i det primære synsfelt.
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samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

1a. Oplysningerne om næringsstoffer i 
henhold til artikel 29, stk. 1, litra b), 
vedrørende protein, kulhydrat, sukker, 
fedt, mættede fedtsyrer, fiber og natrium 
angives samlet i et tydeligt format i 
følgende rækkefølge: protein, 
kulhydrater, sukker, fedt, mættede 
fedtsyrer, fiber og natrium. Oplysningerne 
angives som fastsat i artikel 31, stk. 3, 
første punktum.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at oplysningerne om energiværdi skal angives i det 
primære synsfelt. Oplysningerne om næringsstoffer behøver derimod ikke at være angivet i 
det primære synsfelt, men skal være samlet og i et tydeligt format.

Ændringsforslag 559
Jules Maaten

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oplysningerne omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, litra a), vedrørende den 
obligatoriske næringsdeklaration skal 
sammen med oplysningerne i henhold til 
stk. 1 være anført i nederste højre hjørne 
på emballagens forside med en 
skriftstørrelse på 3 mm og i en oval 
ramme.

Or. en
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Begrundelse

Energiindholdet er en af de vigtigste fødevareoplysninger. Derfor skal de relevante 
oplysninger, uanset det pågældende produkt, gentages på emballagens forside på samme sted 
og i klart fremtrædende form, således at forbrugerne kan få øje på dem allerede ved første 
øjekast, uden at de ligner den firkantede ramme med advarsler på cigaretpakker.

Ændringsforslag 560
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Endvidere skal energimængden, jf. 
artikel 29, stk. 1, litra a), anføres i en klart 
fremtrædende form og i en firkantet 
ramme i det primære synsfelt. Den skal i 
henhold til artikel 32, stk. 2 og 3, være 
angivet pr. portion.

Or. en

Begrundelse

Energiindholdet er den vigtigste fødevareoplysning. Det er i forbrugerundersøgelser (*) 
blevet påvist, at den specifikke energimærkning alene på forsiden af pakken er lettest at bruge 
for forbrugerne, ligesom de foretrækker at få oplyst indholdet pr. portion, idet det gør dem i 
stand til at vurdere det faktiske næringsindhold i et produkt (som er relevant for 
kalorieindtagelsen) og sammenligne produkter inden for en kategori af fødevarer eller 
drikkevarer.

Energiindholdet pr. 100 g/100 ml er en nyttig oplysning til sammenligning af produkter i 
forskellige kategorier af fødevarer eller drikkevarer, men disse oplysninger indgår allerede i 
den obligatoriske næringsdeklaration i henhold til artikel 31, stk. 2.

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, "Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition": 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Ændringsforslag 561
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oplysningerne omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, litra a), vedrørende 
næringsdeklarationen skal være anført på 
forsiden af emballagen i en klart 
fremtrædende form. 

Or. de

Begrundelse

Energiværdien er for forbrugerne den vigtigste oplysning i næringsdeklarationen. Derfor bør 
energiværdien og/eller den anbefalede daglige mængde af energi være angivet på forsiden af 
emballagen på en synlig måde, uanset produkt, således at forbrugerne ser den med det 
samme. Beslutningen om, hvorvidt den vigtigste oplysning i næringsdeklarationen også bør 
være angivet på forsiden af emballagen, bør være op til fødevareproducenterne.

Ændringsforslag 562
Frieda Brepoels

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Energiværdien, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra a), anføres sammen med 
oplysningerne omhandlet i stk. 1 nederst 
til højre på den mest fremtrædende side af 
emballagen og i en firkantet ramme.
Energiværdien angives pr. 100 g/ml eller, 
i henhold til artikel 32, stk. 2 og 3, pr. 
portion.

Or. nl
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Begrundelse

Det er meget vigtigt, at energiværdien angives. Energiværdien skal derfor være anført på et 
fremtrædende sted på emballagen og være let at finde for forbrugeren. Energiværdien kan 
angives pr. 100 g/ml eller pr. portion.

Ændringsforslag 563
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Endvidere skal energimængden, jf. 
artikel 29, stk. 1, litra a), anføres i en klart 
fremtrædende form og i en firkantet 
ramme i det primære synsfelt. Den skal i 
henhold til artikel 32, stk. 2 og 3, være 
angivet pr. portion.

Or. en

Begrundelse

Energiindholdet er den vigtigste fødevareoplysning. Det er i forbrugerundersøgelser (*) 
blevet påvist, at den specifikke energimærkning alene på forsiden af pakken er lettest at bruge 
for forbrugerne, ligesom de foretrækker at få oplyst indholdet pr. portion, idet det gør dem i 
stand til at vurdere det faktiske næringsindhold i et produkt (som er relevant for 
kalorieindtagelsen) og sammenligne produkter inden for en kategori af fødevarer eller 
drikkevarer.

Ændringsforslag 564
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Endvidere skal energimængden, jf. 
artikel 29, stk. 1, litra a), anføres i en klart 
fremtrædende form og i en firkantet 
ramme i det primære synsfelt. Den skal i 
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henhold til artikel 32, stk. 2 og 3, være 
angivet pr. portion.

Or. en

Begrundelse

Energiindholdet er den vigtigste fødevareoplysning. Det er i forbrugerundersøgelser (*) 
blevet påvist, at den specifikke energimærkning alene på forsiden af pakken er lettest at bruge 
for forbrugerne, ligesom de foretrækker at få oplyst indholdet pr. portion, idet det gør dem i 
stand til at vurdere det faktiske næringsindhold i et produkt (som er relevant for 
kalorieindtagelsen) og sammenligne produkter inden for en kategori af fødevarer eller 
drikkevarer. 

Energiindholdet pr. 100 g/100 ml er en nyttig oplysning til sammenligning af produkter i 
forskellige kategorier af fødevarer eller drikkevarer, men disse oplysninger indgår allerede i 
den obligatoriske næringsdeklaration i henhold til artikel 31, stk. 2.

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, "Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition": 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144.

Ændringsforslag 565
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 49, stk. 3, der er baseret på en 
udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, og inden 
datoen for gennemførelsen af artikel 29-
34 vil der blive fastsat referenceniveauer, 
som angiver et højt indhold af det 
pågældende næringsstof pr. 100 g eller pr. 
100 ml. Hvis disse referenceniveauer 
overskrides i et levnedsmiddel, skal 
næringsoplysningerne vedrørende det 
pågældende næringsstof fremhæves med 
et rødt mærke.

Or. en
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Begrundelse

Der er gennemført forbrugerundersøgelser, som viser, at et farvesystem gør det nemmest for 
forbrugeren at træffe et hurtigt og kvalificeret valg. Hvis blot næringsstoffer, der forekommer 
i store mængder, fremhæves, vil forbrugerne være i stand til at træffe hurtige beslutninger I 
modsætning til "trafiklysmærkningen" kan det undgås, at fuldstændigt kunstige produkter 
mærkes med grønt.

Ændringsforslag 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer og Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nedenstående oplysninger, der 
omhandles i artikel 31, stk. 2, vedrørende 
den obligatoriske næringsdeklaration, 
skal være anført på emballagens bagside: 
kulhydrater, protein og kunstige og 
naturlige transfedtsyrer. De skal anføres 
sammen på ét sted i et tydeligt format i 
ovenstående rækkefølge.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af protein og transfedtsyrer er vigtige forbrugeroplysninger, og det bør derfor være 
obligatorisk at angive disse på emballagens bagside. Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem 
kunstige og naturlige transfedtsyrer, da producenten kan styre indholdet af kunstige 
transfedtsyrer. 

Ændringsforslag 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta og Guido Sacconi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
fødevarer som defineret i Rådets direktiv 
89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes 
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tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om levnedsmidler bestemt til 
særlig ernæring og særdirektiver som 
omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

PARNUTS-produkter (fødevarer bestemt til særlig ernæring) er særligt sammensat med 
henblik på at opfylde de særlige ernæringsbehov hos den tilsigtede målgruppe. Rådets 
direktiv 89/398/EØF og de særdirektiver, hvortil der henvises i artikel 4, stk. 1, i førnævnte 
direktiv, indeholder en angivelse af de obligatoriske næringsoplysninger, produkterne skal 
mærkes med. En angivelse af begrænsede næringsoplysninger i det primære synsfelt på 
PARNUTS-fødevarer er ikke tilstrækkelig og er muligvis ikke relevant for forbrugerne.
PARNUTS-fødevarer bør undtages fra dette krav.

Ændringsforslag 568
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
fødevarer som defineret i Rådets direktiv 
89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om levnedsmidler bestemt til 
særlig ernæring og særdirektiver som 
omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

PARNUTS-produkter er særligt sammensat med henblik på at opfylde de særlige 
ernæringsbehov hos den tilsigtede målgruppe. De købes ofte på anbefaling af og efter 
vejledning fra læger, og forbrugeren træffer således ikke sit valg på baggrund af 
mærkningsoplysninger, men ud fra en lægelig anbefaling. 

Kravet om at medtage en næringsdeklaration (artikel 9, stk. 1, i)) er ikke i overensstemmelse 
med den tilsigtede anvendelse af fødevarer bestemt til særlig ernæring, da 
næringsoplysninger ikke udgør en afgørende faktor i forbrugernes valg og underminerer 
lægelige råd og vejledning.
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Som følge af den store forskel i energiindholdet i produkter, der markedsføres til forskellige 
målgrupper i befolkningen, giver en angivelse af energiindholdet ikke yderligere oplysninger 
til forbrugeren om produktet. 

Desuden overholder alle PARNUTS-produkter minimums- og maksimumsindholdet for energi 
(kcal/kJ), makro- og mikronæringsstoffer, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser 
i lovgivningen, der omfatter strenge krav til sammensætningen for så vidt angår spædbørn og 
småbørn. Energiangivelsen bør således ikke være et krav i PARNUTS-kategorien. En 
medtagelse heraf kan faktisk tolkes som værende vildledende. I forbindelse med eksempelvis 
overgangskost kan nogle forbrugere finde almindelige fødevarer med samme energiindhold 
som i overgangskost og kan, selv om produktet ikke måtte være ernæringsmæssigt velegnet til 
spædbørn/småbørn, måske tro, at det er det, da energiindholdet er det samme, hvis man ser 
bort fra indholdet af protein, mættede fedtsyrer og natrium, eftersom energiindholdet anses for 
at være det vigtigste.

Ændringsforslag 569
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
1, litra b) og 29, stk. 2, angives samlet på 
ét sted, på emballagens bagside, og i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, del 
C.

Når denne næringsdeklaration ikke er 
anført i det primære synsfelt, skal den
samles i tabelform med tallene under 
hinanden, hvis pladsen tillader det. Er 
pladsen ikke tilstrækkelig, opstilles 
deklarationen i lineær form.

Denne næringsdeklaration samles i 
tabelform med tallene under hinanden, hvis 
pladsen tillader det. Er pladsen ikke 
tilstrækkelig, opstilles deklarationen i 
lineær form.

Or. en

Begrundelse

Præcisering og forenkling.
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Ændringsforslag 570
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen 
med deklarationen om næringsstoffer 
omhandlet i artikel 29, stk. 2, opstilles 
deklarationens oplysninger om energi og 
næringsstoffer i givet fald i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forenkling.

Ændringsforslag 571
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den obligatoriske 
næringsdeklaration er angivet sammen 
med deklarationen om næringsstoffer 
omhandlet i artikel 29, stk. 2, opstilles 
deklarationens oplysninger om energi og 
næringsstoffer i givet fald i den 
rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 572
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4 – afsnit 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at fastlægge kriterier for, hvornår 
værdier eller næringsstoffer er 
ubetydelige. Disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
henhold til artikel 49, stk. 3.

Or. es

Begrundelse

Det bør ikke være op til aktørerne at vurdere, hvad de anser for at være ubetydelige 
mængder. Kriterierne bør fastlægges på europæisk plan.

Ændringsforslag 573
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende 
disse elementer erstattes af en erklæring 
som f.eks. "Indeholder ubetydelige 
mængder af …" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

4. Hvis indholdet af energi eller mængden
af de(t) enkelte næringsstof(fer) i et 
produkt er ubetydeligt, stilles der ikke krav 
om deklaration heraf. En erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
..." kan anføres i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

Or. de
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Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at næringsstoffer, der ikke er indeholdt i et 
levnedsmiddel, eller som kun forekommer i et ubetydeligt omfang, ikke skal angives. Det bør 
være muligt, men ikke obligatorisk, at henvise til ubetydelige mængder. 

Ændringsforslag 574
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

Udgår

a) Sådanne præsentationsmåder må ikke 
vildlede forbrugeren.
b) Der foreligger dokumentation for, at 
gennemsnitsforbrugeren kan forstå 
sådanne præsentationsmåder.

Or. de

Begrundelse

Som følge af den obligatoriske afbildning af procentdele med hensyn til angivelserne i artikel 
31, stk. 2, i grafisk form er artikel 34, stk. 5 og 6, overflødige (jf. ændringsforslaget til artikel 
34, stk. 1, af samme forslagsstiller). Et andet argument mod at lade medlemsstaterne, som 
foreslået af Kommissionen, beslutte, hvorvidt næringsdeklarationen bør afbildes grafisk og 
ved hjælp af symboler, er risikoen for, at den frie handel kan blive begrænset af en 
forskelligartet udvikling i de enkelte medlemsstater.
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Ændringsforslag 575
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

5. Næringsdeklarationen kan præsenteres 
ved anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Grafik eller symboler bør være tilladt, uanset om der er nationale ordninger eller ej.

Ændringsforslag 576
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

5. Næringsdeklarationen kan præsenteres 
ved anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres fleksibiliteten med hensyn til bevarelse og udvikling af 
alternative udtryk som supplement til de udtryksformer, der beskrives i artikel 31, stk. 2, og 
31, stk. 3, og som kan udgøre næringsdeklarationen.
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Ændringsforslag 577
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

5. Næringsdeklarationen kan præsenteres 
ved anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Næringssymboler bør harmoniseres på EU-plan for at sikre varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 578
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåder end dem, der er 
omhandlet i stk. 5. 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

Overensstemmelse med udeladelsen af kapitel VI og VII.
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Ændringsforslag 579
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåder end dem, der er 
omhandlet i stk. 5. 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 lyset af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 34, stk. 1, er stk. 5 og 6 
overflødige.

Ændringsforslag 580
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåder end dem, der er 
omhandlet i stk. 5. 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

Overensstemmelse med udeladelsen af kapitel VI og VII.

Ændringsforslag 581
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fem år efter den forordnings 
ikrafttræden fremlægger Kommissionen 
en evalueringsrapport om 
præsentationsformen, der er beskrevet i 
det ovenstående.

Or. en

Begrundelse

Der bør foretages en evaluering af præsentationsformerne med henblik på at kortlægge 
fordele og ulemper.

Ændringsforslag 582
Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 a
Artikel 34, stk. 1, finder ikke anvendelse 
på de produkter, der er omhandlet i 
direktiv 89/398/EØF og i særdirektiver 
som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 
1.

Or. it
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Begrundelse

"Diætiske produkter" er særligt sammensat med henblik på at opfylde bestemte 
ernæringsbehov og ordineres ofte af en læge. Der er således intet behov for, at forbrugerne 
får specifikke oplysninger om disse produkters næringsindhold.

Ændringsforslag 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini og Guido Sacconi

Forslag til forordning
Kapitel V – Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL V

FRIVILLIG 
FØDEVAREINFORMATION

KAPITEL V

OBLIGATORISK 
OPRINDELSESMÆRKNING 

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør forbrugerne kende fødevarens oprindelsesland. At have 
kendskab til oprindelsen af den vigtigste ingrediens i en forarbejdet fødevare er en væsentlig 
forudsætning, der giver forbrugeren mulighed for at træffe et informeret valg.

Ændringsforslag 584
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Kapitel V – Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL V

FRIVILLIG 
FØDEVAREINFORMATION

KAPITEL V

OPRINDELSESMÆRKNING AF 
FØDEVARER

Or. en
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Begrundelse

Forbrugerne har ud over deres ret til at vide, hvad deres fødevarer indeholder, ret til at vide, 
hvor disse fødevarer kommer fra. Dette bliver i stigende grad nødvendigt som følge af EU's 
reaktion på klimaændringer, hvorved der tages højde for CO2-fodaftryk, de afstande, 
fødevarerne skal transporteres over, samt metoderne til produktion af fødevarer og de 
miljømæssige konsekvenser i forbindelse hermed. 

Hensigten med tilvejebringelsen af fødevareinformation er at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af forbrugernes sundhed og interesser ved at give de endelige forbrugere grundlag 
for at træffe kvalificerede valg og anvende fødevarer på sikker vis, navnlig ud fra 
sundhedsmæssige, økonomiske, miljømæssige, sociale og etiske betragtninger.

Ændringsforslag 585
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav Udgår
1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, 
der er fastsat i denne forordning.
2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.
3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.
4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
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dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet 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, opdrættet og slagtet.
5. Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 3. 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.
6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige 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.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bestemmelser vedrørende mærkning af oprindelsesland bør bevares. En 
angivelse af oprindelsesland eller herkomst er i henhold til disse bestemmelser frivillig, 
medmindre undladelse heraf ville kunne vildlede forbrugeren på afgørende vis med hensyn til 
fødevarens egentlige oprindelse eller herkomst. Fødevarernes oprindelse er det sted, hvor de 
sidst blev forarbejdet i et omfang, der ændrer deres art. 

Et eksempel på anvendelsen af denne artikel:

"Fremstillet i (medlemsstat)" er obligatorisk i visse eksportdestinationer. Nogle gange er 
eksportemballagen og EU-emballagen ens - i disse tilfælde gør destinationslandet "fremstillet 
i ..."-angivelsen obligatorisk.

I artikel 35, stk. 3, i det foreliggende forslag bestemmes følgende: "Hvis fødevarens 
oprindelsesland eller herkomststed ikke er det samme som den eller de primære 
ingrediensers, anføres ligeledes den eller de pågældende ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed". Dette fører til situationer, som intet har at gøre med ansvarlig 
forbrugerinformation. Et eksempel: kage, der indeholder æg og store mængder kakao. Her 
udgør æg og kakao de to primære ingredienser (hvorpå QUID-definitionerne ligeledes burde 
finde anvendelse). 



AM\762308DA.doc 33/76 PE418.219v01-00

DA

I henhold til forslagets artikel 35, stk. 3, burde mærkningen se ud som følger: Fremstillet i 
Belgien - produceret med æg fra Frankrig og Nederlandene og med kakaopulver fra 
Elfenbenskysten, Ghana og Cameroun (og dette muligvis på adskillige sprog).

Det er ofte umuligt at kende herkomsten af kød på det tidspunkt, hvor etiketterne trykkes (idet 
disse ofte trykkes på forhånd for adskillige måneder ad gangen). Anvendelsen af kød fra flere 
forskellige oprindelsessteder kan variere i henhold til årstiden, det pågældende køds 
egenskaber i forhold til dets anvendelse og pris. Dette afspejler virkeligheden på markedet.

Ændringsforslag 586
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35
Krav

Udgår

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, 
der er fastsat i denne forordning.
2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.
3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.
4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet i 
et og samme land eller på et og samme 
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sted. I andre tilfælde skal der oplyses om 
hvert af de forskellige steder, hvor dyrene 
er født, opdrættet og slagtet.
5. Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 3. 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.
6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige 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.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at forbrugeren kender produktets oprindelse. I nogle tilfælde vil det dog ikke 
altid være muligt at angive oprindelseslandet, da produktets ingredienser kan komme fra 
forskellige lande og ændre sig fra dag til dag. I henhold til gældende bestemmelser om 
oprindelsesmærkning er angivelse af herkomst frivillig, medmindre undladelse heraf ville 
kunne vildlede forbrugeren på afgørende vis med hensyn til fødevarens egentlige oprindelse. 
Disse bestemmelser bør bibeholdes og ikke erstattes af nye formuleringer.

Ændringsforslag 587
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav Krav

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
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overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning.

overholde de krav, der er fastsat i denne 
forordning. Artikel 14, stk. 1, finder ikke 
anvendelse i dette tilfælde.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.
3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.
4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet 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, opdrættet og slagtet.
5. Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 3. 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.
6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige 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.

6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige 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.

Or. en
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Begrundelse

Oprindelsesmærkning er obligatorisk, og derfor bør artikel 35, stk. 2-5, opføres i en artikel 
for sig (ny artikel 26 "Oprindelse og herkomst") sammen med de andre obligatoriske 
oplysninger. Når informationer gives på frivillig basis, vil det være hensigtsmæssigt at 
dispensere fra kravet om minimum skriftstørrelse (artikel 14, stk. 1), da virksomheder ellers 
kan vælge ikke at trykke denne information.

Ændringsforslag 588
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning.

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

2. For fødevaredeklarationer, der angiver 
specifikke egenskaber med hensyn til 
produktionsmetode, dyrevelfærd eller en 
fødevares miljøindvirkning, udarbejder 
Kommissionen i samråd med relevante 
aktører et forslag til fastsættelse af 
kvalitetskriterier, der skal opfyldes af 
mærkningssystemer, således at der sikres 
en korrekt og afvejet information og 
forbrugerne ikke vildledes.

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.
4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis 
dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet 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, opdrættet og slagtet.
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5. Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af stk. 3. 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.
6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige 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.

Or. en

Ændringsforslag 589
Jules Maaten

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning.

1. I det omfang der på frivillig basis fuldt 
ud eller delvist gives fødevareinformation, 
der er omfattet af denne forordning, skal 
informationen være i overensstemmelse 
med de relevante specifikke krav, der er 
fastsat i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Indføjelsen af udtrykket "skal overholde" kunne betyde, at ikkefærdigpakkede fødevarer og 
fødevarer, der pakkes på salgsstedet med henblik på øjeblikkeligt salg, for hvilke der gives 
frivillige næringsoplysninger, bør indeholde alle oplysninger på nøjagtigt samme måde som 
for færdigpakkede fødevarer. Det er en byrde for fødevarevirksomhedsledere, der giver 
sådanne oplysninger på frivillig basis, og vil afholde dem fra at gøre dette i fremtiden, hvis 
lovgivningen vedtages, som den er.
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Ændringsforslag 590
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, 
der er fastsat i denne forordning.

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen være 
letlæselig.

Or. en

Begrundelse

Hvis fødevareinformation, der gives på frivillig basis, skal præsenteres på samme måde som 
for produkter, der er underkastet et obligatorisk krav, vil producenterne sandsynligvis ophøre 
med at give den frivilligt. Det aktuelle forslag vil dermed betyde, at forbrugerne vil få færre
oplysninger, end de gør på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 591
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning.

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante krav, der er fastsat i 
denne forordning, særligt kravene i artikel 
7.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om Fair oplysningspraksis er det vigtigste grundlag for frivillige 
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informationsordninger.

Ændringsforslag 592
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Al relevant information om frivillige 
informationsordninger, såsom 
underliggende kriterier og videnskabelige 
undersøgelser, skal offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er afgørende for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini og Guido Sacconi

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når angivelsen af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed er 
obligatorisk for at oplyse forbrugerne om, 
at en fødevare har oprindelse i eller 
kommer fra Det Europæiske Fællesskab 
eller et givet land eller sted.

Or. en
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Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør forbrugerne kende fødevarens oprindelsesland. At have 
kendskab til oprindelsen af den vigtigste ingrediens i en forarbejdet fødevare er en væsentlig 
forudsætning, der giver forbrugeren mulighed for at træffe et informeret valg

Ændringsforslag 594
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes og i tillæg til kravene i 
artikel 9, stk. 1, litra i), anvendes stk. 3 og 
4, når information om en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed frivilligt 
er anført for at oplyse forbrugerne om, at 
en fødevare har oprindelse i eller kommer 
fra Det Europæiske Fællesskab eller et 
givet land eller sted.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ud over de obligatoriske krav i artikel 9, stk. 1, litra i), gives oplysninger om 
oprindelseslandet for fødevarebestanddele, bør disse oplysninger overholde bestemmelserne i 
artikel 35, stk. 2.

Ændringsforslag 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter og Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes og i tillæg til kravene i 
artikel 9, stk. 1, litra i), anvendes stk. 3 og 
4, når en fødevares oprindelsesland eller 
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oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

Or. en

Begrundelse

I artikel 9, stk. 1, litra i), angives de obligatoriske krav for mærkning af oprindelsesland, og 
den skal under alle omstændigheder finde anvendelse.

Ændringsforslag 596
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes og i tillæg til kravene i 
artikel 9, stk. 1, litra i), anvendes stk. 3 og 
4, når information om en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed frivilligt 
er anført for at oplyse forbrugerne om, at 
en fødevare har oprindelse i eller kommer 
fra Det Europæiske Fællesskab eller et 
givet land eller sted.

Or. en

Begrundelse

Kravene om obligatorisk oprindelsesmærkning bør udvides for at forhindre, at forbrugerne 
vildledes om oprindelsen af et produkt og dets hovedingredienser.
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Ændringsforslag 597
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1-4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning.

1. Hvis der på frivillig basis gives 
fødevareinformation, der er omfattet af 
denne forordning, skal informationen 
overholde de relevante specifikke krav, der 
er fastsat i denne forordning.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed frivilligt er anført for at 
oplyse forbrugerne om, at en fødevare har 
oprindelse i eller kommer fra Det 
Europæiske Fællesskab eller et givet land 
eller sted.

2. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning 
derved tilsidesættes, anvendes stk. 3 og 4, 
når angivelsen af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed er 
obligatorisk for at oplyse forbrugerne om, 
at en fødevare har oprindelse i eller 
kommer fra Det Europæiske Fællesskab 
(medlemsstat) eller et givet land eller sted.

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed. En primær ingrediens er en 
ingrediens, der udgør 50 % eller mere af 
en fødevare.

4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis dyrene 
er blevet født, opdrættet og slagtet 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, 
opdrættet og slagtet.

4. For fjerkræ og kød, bortset fra okse- og 
kalvekød, skal det angivne oprindelsesland 
eller herkomststed være det sted, hvor
dyrene er blevet født, opdrættet og/eller 
opfedet, dvs. ikke stedet for avl, slagtning, 
forarbejdning eller pakning. Alternativt 
kan der oplyses om hvert af de forskellige 
steder, hvor dyrene er født, opdrættet, 
avlet, slagtet, forarbejdet og pakket.

Or. en

Begrundelse

Praksis med obligatorisk oprindelsesland er fast forankret i EU for oksekød og vin. Det var 
en reaktion på forbrugernes behov for oplysninger, hvilket også gælder her.



AM\762308DA.doc 43/76 PE418.219v01-00

DA

I den hensigt at give forbrugerne klare oplysninger bør oprindelseslandet for primære 
ingredienser offentliggøres. Det vil bidrage til, at der i mindre grad dækkes over oplysninger, 
som forbrugerne kræver, ved at give vigtige oplysninger. 

Praksis med obligatorisk oprindelsesland er fast forankret i EU for oksekød og vin. Dette
skete for at opfylde forbrugernes behov for oplysninger, og det samme princip gælder her.

Ændringsforslag 598
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de vigtige ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.

Or. en

Begrundelse

At det kun er oprindelseslandet for de vigtigste ingredienser, der skal anføres, forhindrer, at 
der bliver givet unødvendige oplysninger, og sikrer, at der kun gives oplysninger om 
ingredienser, som repræsenterer over 50 % af fødevaren

Ændringsforslag 599
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis dyrene 
er blevet født, opdrættet og slagtet 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, 
opdrættet og slagtet.

4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis dyrene 
er blevet født, opdrættet og slagtet i et og 
samme land eller på et og samme sted. I 
andre tilfælde skal der individuelt oplyses 
om hvert af de forskellige steder, hvor 
dyrene er født, opdrættet og slagtet.
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Or. hu

Begrundelse

Efter de talrige kødskandaler i fødevareindustrien, bør de europæiske forbrugere, der nu 
befinder sig i en tilstand af usikkerhed, have mulighed for at spore kødprodukternes 
oprindelse, således at producenten i detaljer angiver oprindelsen af de forskellige kødtyper.

Ændringsforslag 600
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For kød, bortset fra okse- og kalvekød, 
kan det angivne oprindelsesland eller 
herkomststed være kun ét sted, hvis dyrene 
er blevet født, opdrættet og slagtet 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, 
opdrættet og slagtet.

4. For fjerkræ og kød, bortset fra okse- og 
kalvekød, skal det angivne oprindelsesland 
eller herkomststed kun være ét sted, hvis 
dyrene er blevet født, opdrættet og slagtet i 
et og samme land eller på et og samme sted 
og ikke det sted, hvor dyrene er blevet 
forarbejdet og pakket. I andre tilfælde skal 
der oplyses om hvert af de forskellige 
steder, hvor dyrene er født, opdrættet og 
slagtet.

Or. en

Ændringsforslag 601
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For frisk frugt og friske grønsager 
kan som oprindelsesland eller 
herkomststed kun angives det land eller 
sted, hvor landbrugsproduktionen har 
fundet sted.

Or. de
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Begrundelse

Det hævdes gang på gang, at frugt og grøntsager indeholder høje restkoncentrationer af 
pesticider. Klar oplysning om oprindelsen vil garantere valgfrihed og kan bidrage til at øge 
forbrugernes tillid til produkternes kvalitet.

Ændringsforslag 602
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige 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.

6. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
betingelser og kriterier for anvendelse af 
frivillige oplysninger i henhold til de 
foregående stykker. 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

Denne bestemmelse skal kun vedrøre de foregående stykker.

Ændringsforslag 603
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Termen "vegetarisk" bør ikke gælde 
fødevarer, som består af eller er 
fremstillet af eller ved hjælpe af 
produkter, der hidrører fra dyr, som er 
døde, slagtet eller som dør, når de spises. 



PE418.219v01-00 46/76 AM\762308DA.doc

DA

Termen "vegansk" bør ikke gælde 
fødevarer, der består af eller er fremstillet 
af eller ved hjælp af dyr eller animalske 
produkter (herunder produkter fra 
levende dyr).

Or. en

Begrundelse

Termerne "vegetarisk" og "vegansk" er på nuværende tidspunkt ikke juridisk beskyttede. Det 
betyder i praksis, at enhver producent kan mærke sit produkt som "vegetarisk", selv om det 
ikke er tilfældet. Ovenstående definition er blevet fremsendt af det britiske agentur for 
fødevarestandarder efter årelange diskussioner.

Ændringsforslag 604
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 
1, skal det være muligt at give oplysninger 
om miljømæssige, sociale og etiske 
betragtninger vedrørende fødevarer. For 
ikke at tilskynde til vilkårlige forpligtelser 
og for at sikre sammenlignelighed 
fremsætter Kommissionen [inden 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse] et forslag til retsakt om 
sådanne kriterier, for så vidt angår 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Miljømæssige, sociale og etiske kriterier er vigtige beslutningsfaktorer for mange forbrugere. 
Man bør derfor tilskynde til indgivelsen af sådanne oplysninger.
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Ændringsforslag 605
Johannes Lebech og Jules Maaten

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Frivillig fødevareinformation

1. Inden den 1. januar 20XX (tre år efter 
vedtagelsen) fastsætter Kommissionen 
efter proceduren i artikel 49, stk. 3, et 
fælles positivt næringssymbol med 
henblik på at bistå forbrugerne med at 
finde det sundeste alternativ inden for de 
enkelte fødevarekategorier.
2. Fødevarer, der er berettigede til at bære 
det fælles positive næringssymbol, skal 
opfylde de kriterier, som Kommissionen 
har fastsat, og de ernæringsprofiler, der 
er fastsat i henhold til artikel 4 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.
3. De kriterier, der henvises til i stk. 2, 
fastsættes under hensyntagen til især 
følgende:
a) den samlede ernæringsmæssige 
sammensætning af fødevaren og 
forekomsten af næringsstoffer, hvis 
indvirkning på sundheden er 
videnskabeligt anerkendt,
b) fødevarens (eller 
fødevarekategoriernes) betydning for og 
bidrag til kosten for befolkningen 
generelt, eller, hvis det er relevant, for 
visse risikogrupper, herunder børn.
Kriterierne baseres på den videnskabelige 
viden om kost og ernæring samt deres 
sammenhæng med sundhed.
Ved fastsættelsen af kriterierne anmoder 
Kommissionen autoriteten om inden for 
12 måneder at tilvejebringe relevante 
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videnskabelige udtalelser.

Or. en

Begrundelse

Et fælles positivt næringssymbol vil gøre det lettere for forbrugerne at finde frem til de 
sundeste alternativer, når de køber fødevarer i EU. Fødevarer, der er mærket med et positivt 
symbol, kunne f.eks. indeholde mindre fedt, sukkerarter og salt og flere kostfibre end 
fødevarer af samme type, som ikke bærer symbolet. Med et positivt symbol kan forbrugerne 
let vælge et sundere alternativ på købstidspunktet. Fødevarer, der er mærket med et positivt 
symbol, er egnede til alle sunde personer - voksne, unge og børn over en vis alder. Fødevarer, 
der bærer det positive symbol er ikke slankende fødevarer, men tiltænkt alle de, der gerne vil 
spise sundt. 

Ændringsforslag 606
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Præsentationsmåder

Frivillige oplysninger må ikke anføres, så 
det går ud over den plads, der er til 
rådighed for de obligatoriske oplysninger.

Or. de

Begrundelse

EU's retningslinjer for læsbarhed vil løse problemet.



AM\762308DA.doc 49/76 PE418.219v01-00

DA

Ændringsforslag 607
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frivillige oplysninger må ikke anføres, så 
det går ud over den plads, der er til 
rådighed for de obligatoriske oplysninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med udeladelsen af artikel 35.

Ændringsforslag 608
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Kapitel VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel udgår

Or. en

Begrundelse

Nationale bestemmelser er i strid med princippet om harmonisering og varernes frie 
bevægelighed på det indre marked.
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Ændringsforslag 609
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 37 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilsender inden to år efter 
vedtagelsen af denne forordning Rådet og 
Europa-Parlamentet forslag til retsakter 
med henblik på obligatorisk angivelse af 
oprindelse for fjerkrækød, svinekød og 
fårekød i overensstemmelse med de 
gældende obligatoriske bestemmelser for 
mærkning af oksekød indeholdt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 
1760/2000.

Or. en

Begrundelse

Mens bestemmelserne om frivillig oprindelsesmærkning i forslaget til forordning giver et vist 
overblik over den nuværende situation vedrørende oprindelsesmærkning, er der i EU en 
tendens til, at medlemsstater indfører nationale ordninger for oprindelsesmærkning, som i 
virkeligheden kan underminere en korrekt funktion af det indre marked. Forslaget om stykke 3 
og 4 i artikel 35 samt gennemførelsesbestemmelser bør derfor kun betragtes som midlertidige 
foranstaltninger. I stedet for at ændre forslaget til forordning og indføre obligatorisk 
oprindelsesmærkning, hvilket kan være teknisk vanskeligt, er dette ændringsforslag i 
samarbejdets ånd et bedre alternativ, idet det forpligter Kommissionen til at fremsætte 
bestemmelser om obligatorisk oprindelsesmærkning for fjerkrækød, svinekød og fårekød 
senest to år efter den endelige vedtagelse af forordningen. De nye bestemmelser for 
obligatorisk oprindelsesmærkning bør være i overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser for mærkning af oksekød indeholdt i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. 1760/2000.
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Ændringsforslag 610
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bør efter denne 
forordnings ikrafttrædelse indlede en 
offentlig høring om brugen af termer, 
såsom "ren", "oprindelig", "gård", 
"landlig", "traditionel", "autentisk", og
følge op herpå med fremlæggelsen af 
Kommissionens vejledning om brugen af 
sådanne termer for at sikre, at de kun 
anvendes i overensstemmelse med de 
principper og krav, der er fastsat i Kapitel 
II i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I de senere år har fødevarevirksomheder brugt termer, såsom "ren", "traditionel", "gård" 
eller "landlig" for at markedsføre deres produkter som produkter af høj kvalitet eller af særlig 
herkomst. Hvad er formålet med at oplyse forbrugeren om, at det fødevareprodukt, de køber, 
har egenskaber som produkter fra en "gård", hvis produktet er et gennemført 
fremstillet/forarbejdet fødevareprodukt. Der er intet forkert eller direkte usikkert ved 
fødevareproduktet, men det er vildledende at mærke et fødeprodukt med egenskaber som 
"ren", "gård" eller "oprindelig", hvis det ikke åbenlyst har sådanne egenskaber.

Ændringsforslaget åbner op for en offentlig høring om emnet på EU-plan og følges op af 
udarbejdelsen af Kommissionens vejledning, som nævnes som en måde, hvorpå denne sag kan 
behandles i Kommissionens sammenfatning af konsultationer om bestemmelser for 
fødevaremærkning (december 2006).

Ændringsforslag 611
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som supplement til de obligatoriske 1. Som supplement til de obligatoriske 
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oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 
10, kan medlemsstaterne efter proceduren i 
artikel 42 kræve supplerende obligatoriske 
oplysninger om specifikke typer eller 
kategorier af fødevarer, der er begrundet i 
hensyn til:

oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 
10, kan medlemsstaterne efter proceduren i 
artikel 42 kræve yderligere oplysninger om 
specifikke typer eller kategorier af 
fødevarer, der er begrundet i hensyn til:

a) beskyttelse af folkesundheden, a) beskyttelse af folkesundheden, eller
b) beskyttelse af forbrugerne, b) beskyttelse af forbrugerne, som gør

det muligt at træffe kvalificerede valg, 
eller

c) bekæmpelse af svig, c) bekæmpelse af svig, eller
d) beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret samt angivelser af 
herkomststed, kontrollerede 
oprindelsesbetegnelser og bekæmpelse af 
illoyal konkurrence.

d) beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret samt angivelser af 
herkomststed, kontrollerede 
oprindelsesbetegnelser og bekæmpelse af 
illoyal konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tekst skal forhindre enhver forveksling med de obligatoriske oplysninger i 
artikel 9 og 10 og gøre artiklen lettere at læse.

Ændringsforslag 612
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger må ikke 
medføre hindringer for varernes frie 
bevægelighed på det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Hvis fødevareinformation, der gives på frivillig basis, skal præsenteres på samme måde som 
for produkter, der er underkastet et obligatorisk krav, vil producenterne sandsynligvis ophøre 
med at give den frivilligt. Det aktuelle forslag vil dermed betyde, at forbrugerne vil få færre
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oplysninger, end de gør på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 613
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kun indføre 
obligatorisk angivelse af fødevarers 
oprindelsesland eller herkomststed i 
henhold til stk. 1, hvis forbindelsen 
mellem visse af fødevarens kvaliteter og 
dens oprindelse eller herkomst er 
dokumenteret. Når medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen sådanne 
foranstaltninger, fremlægger de 
dokumentation for, at de fleste forbrugere 
tillægger en sådan oplysning stor værdi.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 614
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kun indføre 
obligatorisk angivelse af fødevarers 
oprindelsesland eller herkomststed i 
henhold til stk. 1, hvis forbindelsen 
mellem visse af fødevarens kvaliteter og 
dens oprindelse eller herkomst er 
dokumenteret. Når medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen sådanne 
foranstaltninger, fremlægger de 
dokumentation for, at de fleste forbrugere 
tillægger en sådan oplysning stor værdi.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse er for restriktiv og ikke i overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 9, stk. 1, litra i).

Ændringsforslag 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta og Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kun indføre 
obligatorisk angivelse af fødevarers 
oprindelsesland eller herkomststed i 
henhold til stk. 1, hvis forbindelsen 
mellem visse af fødevarens kvaliteter og 
dens oprindelse eller herkomst er 
dokumenteret. Når medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen sådanne 
foranstaltninger, fremlægger de 
dokumentation for, at de fleste forbrugere 
tillægger en sådan oplysning stor værdi.

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør forbrugerne kende fødevarens oprindelsesland. At have 
kendskab til oprindelsen af den vigtigste ingrediens i en forarbejdet fødevare er en væsentlig 
forudsætning, der giver forbrugeren mulighed for at træffe et informeret valg.

Ændringsforslag 616
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
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mælk og mejeriprodukter, der er tappet i 
glasflasker, som er beregnet til genbrug.

mælk, fermenteret mælk og fløde, der er 
tappet i glasflasker, som er beregnet til 
genbrug, såfremt der ikke er tilsat andre 
ingredienser end mælkeprodukter og 
kulturer af mikroorganismer, der er 
nødvendige for fremstillingen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at nationale foranstaltninger, som afviger fra artikel 9, stk. 1, og 
artikel 10, stk. 2, ikke gælder for mælkeprodukter, der f.eks. har fået tilsat sukker, 
smagsstoffer eller andre mælkefremmede ingredienser.

Ændringsforslag 617
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk og mejeriprodukter, der er tappet i 
glasflasker, som er beregnet til genbrug.

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk, fermenteret mælk og fløde, der er 
tappet i glasflasker, som er beregnet til 
genbrug, såfremt der ikke er tilsat andre 
ingredienser end mælkeprodukter og 
kulturer af mikroorganismer, der er 
nødvendige for fremstillingen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at nationale foranstaltninger, som afviger fra artikel 9, stk. 1, og 
artikel 10, stk. 2, ikke gælder for mælkeprodukter, der f.eks. har fået tilsat sukker, 
smagsstoffer eller andre mælkefremmede ingredienser.
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Ændringsforslag 618
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk og mejeriprodukter, der er tappet i 
glasflasker, som er beregnet til genbrug.

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk, fermenteret mælk og fløde, der er 
tappet i glasflasker, som er beregnet til 
genbrug, såfremt der ikke er tilsat andre 
ingredienser end mælkeprodukter og 
kulturer af mikroorganismer, der er 
nødvendige for fremstillingen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at nationale foranstaltninger, som afviger fra artikel 9, stk. 1, og 
artikel 10, stk. 2, ikke gælder for mælkeprodukter, der f.eks. har fået tilsat sukker, 
smagsstoffer eller andre mælkefremmede ingredienser.

Ændringsforslag 619
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk og mejeriprodukter, der er tappet i 
glasflasker, som er beregnet til genbrug.

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser 
fra artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, for 
mælk, fermenteret mælk og fløde, der er 
tappet i glasflasker, som er beregnet til 
genbrug, såfremt der ikke er tilsat andre 
ingredienser end mælkeprodukter og 
kulturer af mikroorganismer, der er 
nødvendige for fremstillingen.

Or. en
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Begrundelse

Det bør ikke være muligt, at mælk og mælkeprodukter, der f.eks. har fået tilsat sukker, 
smagsstoffer eller andre mælkefremmede ingredienser, kan afvige fra kravene i artikel 9, stk. 
1, og artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag 620
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40
Alkoholholdige drikkevarer

Udgår

Indtil der er vedtaget 
fællesskabsbestemmelser som omhandlet i 
artikel 20, litra e), kan medlemsstaterne 
opretholde nationale bestemmelser om 
angivelse af ingredienser i drikkevarer, 
der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol.

Or. en

Begrundelse

Ikke længere nødvendig, eftersom artikel 20, litra e), er udgået i et andet ændringsforslag

Ændringsforslag 621
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil der er vedtaget 
fællesskabsbestemmelser som omhandlet i 
artikel 20, litra e), kan medlemsstaterne 
opretholde nationale bestemmelser om 
angivelse af ingredienser i drikkevarer, 
der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør også omfatte alkoholholdige drikkevarer. Derfor udgår denne artikel 
ligesom det sidste afsnit i artikel 29, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 622
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil der er vedtaget 
fællesskabsbestemmelser som omhandlet i 
artikel 20, litra e), kan medlemsstaterne
opretholde nationale bestemmelser om 
angivelse af ingredienser i drikkevarer, der 
indeholder mere end 1,2 volumenprocent 
alkohol.

Indtil der er vedtaget 
fællesskabsbestemmelser som omhandlet i 
artikel 20, litra e), kan medlemsstater, der 
på tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttrædelse allerede har nationale 
bestemmelser, opretholde sådanne
bestemmelser om angivelse af ingredienser 
i drikkevarer, der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol.

Or. en

Begrundelse

Da den foreslåede nye forordning tager sigte på at harmonisere og forenkle 
mærkningsbestemmelserne, er det hensigtsmæssigt at sikre, at ingen nye nationale 
bestemmelser indføres på områder, hvor der er planer om nye EU-bestemmelser. Når der 
allerede eksisterer sådanne nationale bestemmelser, bør de imidlertid opretholdes, indtil EU-
bestemmelserne træder i kraft.
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Ændringsforslag 623
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale foranstaltninger vedrørende 
ikke-færdigpakkede fødevarer

Nationale foranstaltninger vedrørende 
ikke-færdigpakkede fødevarer

1. 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.

1. De i artikel 13, stk. 4, omhandlede 
fødevarer skal forsynes med 
oplysningerne i artikel 9, stk. 1, litra c).

2. 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.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af eller alle de andre oplysninger, 
der er opført i artikel 9 og 10, eller dele af 
disse oplysninger, gøres obligatoriske.

3. Medlemsstaterne kan vedtage nærmere 
regler for angivelse af de i artikel 1 og 
artikel 2 omhandlede oplysninger.

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

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

Or. en

Begrundelse

På grund af problemer med mærkning af ikke-færdigpakkede fødevarer, bør disse fødevarer i 
princippet undtages fra de fleste mærkningskrav, bortset fra oplysninger om allergener. 
Medlemsstaterne bør have fleksibilitet til at beslutte, hvordan disse oplysninger bedst kan 
gøres tilgængelige for forbrugerne.
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Ændringsforslag 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi og Alessandro Foglietta

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. 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, hvordan de i artikel 9 og artikel 10 
omhandlede oplysninger, som de kan 
kræve, skal angives.

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

2. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen bestemmelserne omhandlet 
i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Den valgte retsakt (en forordning) medfører en ændring i ordningen for ikke-færdigpakkede 
fødevarer, således at alle bestemmelserne i forslaget finder direkte anvendelse på 
ikkefærdigpakkede fødevarer, medmindre en medlemsstat beslutter at udelukke nogle eller 
alle kravene. Det er ikke berettiget at ændre reglerne for denne kategori af produkter, da der 
næsten ikke findes nogen grænseoverskridende aktivitet for ikke-færdigpakkede fødevarer og 
dermed ingen hindringer for det indre marked i tilfælde af forskellige nationale regler. 
Derudover er bestemmelserne for færdigpakkede fødevarer i praksis ikke mulige for ikke-
færdigpakkede fødevarer.
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Ændringsforslag 625
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale foranstaltninger vedrørende 
ikke-færdigpakkede fødevarer

Nationale foranstaltninger

1. 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.

1. 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.

2. 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.

2. 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.

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

3. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
kræve anførelse af en næringsdeklaration 
i henhold til artikel 9, stk. 1, litra l, i 
tilfælde, hvor færdigpakkede fødevarer og 
måltider fremstilles og udbydes til salg 
direkte til slutforbrugeren af lokale 
detailvirksomheder eller storkøkkener 
hvis disse fødevarer og måltider 
fremstilles på en ikkestandardiseret måde, 
hvor ingredienserne og opskrifterne ofte 
kan variere.

Or. en

Begrundelse

Færdigpakkede fødevarer eller måltider fremstillet af små detailvirksomheder eller 
storkøkkener produceres på en ikkestandardiseret måde, hvorfor ingredienserne og 
opskrifterne ofte kan variere, måske fra dag til dag. Det er derfor vigtigt, at disse typer 
fødevarer er undtaget fra kravet om en næringsdeklaration enten generelt eller ved at give 
medlemsstaterne ret til at fastsætte bestemmelser for disse kategorier, som det allerede er 
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tilfældet for ikkefærdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 626
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. 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. Oplysningerne 
omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra c), skal 
under alle omstændigheder angives, 
således at forbrugeren kan forvisse sig om 
dem uden at stille spørgsmål.

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk deklaration af allergifremkaldende ingredienser hilses velkommen. Desuden 
er det yderst nødvendigt, at man ligeledes udarbejder obligatoriske retningslinjer for arten og 
måden, hvorpå disse oplysninger gives: Oplysninger, der kun gives på forbrugerens 
anmodning, forudsætter en overvindelse af psykologiske grænser. Oplysningerne skal derfor 
stilles til rådighed af fødevarevirksomhederne, således at forbrugeren selv kan gennemgå 
dem, f.eks. på skilte i nærheden af de pågældende fødevarer eller i form af 
ingrediensoversigter, der lægges frem i salgslokalet.
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Ændringsforslag 627
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. 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), og 10 når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at kravene i Bilag III om "fødevarer, hvis mærkning skal omfatte en eller flere 
supplerende oplysninger" (f.eks. fødevarer emballeret ved brug af bestemte gasser, 
drikkevarer med højt koffeinindhold m.m.) også gælder for ikke-færdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 628
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen hører Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002, hvis 
Kommissionen finder en høring 
formålstjenlig, eller hvis en medlemsstat 
anmoder herom.

2. Kommissionen hører Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. Kommissionen 
indfører også en formel 
notifikationsprocedure for alle aktører i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
henhold til direktiv 98/34.

Or. en

Begrundelse

De aktuelle procedurer for indføring af nye mærkningsforanstaltninger mangler 
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gennemsigtighed, og der er ingen krav om høring af eksterne aktører. Da nye 
mærkningsbestemmelser vil få negativ indflydelse på varernes frie bevægelighed, er det 
vigtigt, at foreslåede foranstaltninger overvejes i brede kredse, så aktørerne får mulighed for 
at give udtryk for deres synspunkter. Forslagene bør ikke vedtages, før deres forenelighed 
med frihederne på det indre marked er vurderet.

Ændringsforslag 629
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter1 finder 
ikke anvendelse på foranstaltninger, der 
er omfattet af underretningsproceduren i 
stk. 1-4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 42, stk. 2, indfører et krav om en gennemsigtig 
notifikationsprocedure, der inddrager forbrugere og producenter. En sådan proces er yderst 
vigtigt, når man overvejer nye mærkningsoplysninger. Det er derfor hensigtsmæssigt at fjerne 
undtagelsen fra en formel kontrol af nye mærkningsforslag.

Ændringsforslag 630
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. Sådanne foranstaltninger, der har 

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. Sådanne foranstaltninger, der har 

                                               
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.
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til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter proceduren i 
Artikel 49, stk. 2.

til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter proceduren i 
Artikel 49, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Rettelse og tilpasning af pågældende stykke for at bringe det i overensstemmelse med de 
fastsatte udvalgsprocedurer.

Ændringsforslag 631
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. Sådanne foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter proceduren i 
Artikel 49, stk. 2.

Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om anvendelsen af dette 
kapitel. 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

Hvis foranstaltninger har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning 
ved at supplere den, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol.
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Ændringsforslag 632
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Kapitel VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL VII Kapitel udgår
UDFORMNING AF NATIONALE 

ORDNINGER

Or. en

Begrundelse

Nationale bestemmelser er i strid med princippet om harmonisering og varernes frie 
bevægelighed på det indre marked.

Ændringsforslag 633
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 44 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale ordninger Medlemsstaternes frivillige ordninger

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at dette kapitel præciseres yderligere. Det vil gøre det muligt at fortsætte det 
fornyende arbejde med fortolkningen af næringsdeklarationer. Formålet med arbejdet er at 
sætte forbrugerne i stand til at træffe sunde og kvalificerede valg. Ordningerne bør forbedre 
den måde, hvorpå næringsdeklarationen præsenteres for forbrugerne, og bør gøres til 
genstand for grundige evalueringer. Dokumentation om, hvad der fungerer bedst for 
forbrugerne i medlemsstaterne dukker stadig op og vil sandsynligvis variere fra medlemsstat 
til medlemsstat. Det er vigtigt, at arbejdet fortsætter, da det vil kunne bidrage til fremtidige 
debatter om fortolkningen af deklarationer.
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Ændringsforslag 634
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan vedtage, anbefale 
eller på anden vis give deres tilslutning til 
nationale ordninger, der udelukkende 
består af ikke-bindende regler, f.eks. 
anbefalinger, retningslinjer, standarder alle 
andre ikke-bindende regler (i det følgende 
benævnt "nationale ordninger"), som har til 
formål at sikre anvendelsen af følgende 
bestemmelser i overensstemmelse med de 
væsentlige krav, der er fastsat deri:

1. Medlemsstaterne kan vedtage, anbefale 
eller på anden vis give deres tilslutning til 
nationale ordninger, der udelukkende 
består af ikke-bindende regler, f.eks. 
anbefalinger, retningslinjer, standarder alle 
andre ikke-bindende regler (i det følgende 
benævnt "nationale ordninger"), som har til 
formål at sikre anvendelsen af artikel 33, 
stk. 2, vedrørende supplerende 
udtryksformer i næringsdeklarationen, i 
overensstemmelse med de væsentlige krav, 
der er fastsat deri:

a) artikel 33, stk. 2, for så vidt angår 
supplerende udtryksformer i 
næringsdeklarationen,
b) artikel 34, stk. 5, for så vidt angår 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåde.

Or. de

Begrundelse

I lyset af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 34, der indfører obligatorisk 
grafisk næringsdeklaration i alle medlemsstater, er listen i artikel 44 overflødig.

Ændringsforslag 635
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan vedtage, anbefale 
eller på anden vis give deres tilslutning til 
nationale ordninger, der udelukkende 

1. Medlemsstaterne kan vedtage, anbefale 
eller på anden vis give deres tilslutning til 
nationale ordninger. Disse nationale 
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består af ikke-bindende regler, f.eks. 
anbefalinger, retningslinjer, standarder 
alle andre ikke-bindende regler (i det 
følgende benævnt "nationale 
ordninger"), som har til formål at sikre 
anvendelsen af følgende bestemmelser i 
overensstemmelse med de væsentlige krav, 
der er fastsat deri:

ordninger skal have til formål at sikre 
anvendelsen af følgende bestemmelser og 
sikre, at de stemmer overens med de 
væsentlige krav, der er fastsat deri:

(a) artikel 33, stk. 2, for så vidt angår 
supplerende udtryksformer i 
næringsdeklarationen,

(a) artikel 33, stk. 2, for så vidt angår 
supplerende udtryksformer i 
næringsdeklarationen,

(b) artikel 34, stk. 5, for så vidt angår 
næringsdeklarationens præsentationsmåde.

(b) artikel 34, stk. 5, for så vidt angår 
næringsdeklarationens præsentationsmåde.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at dette kapitel præciseres yderligere. Det vil gøre det muligt at fortsætte det 
fornyende arbejde med fortolkningen af næringsdeklarationer. Formålet med arbejdet er at 
sætte forbrugerne i stand til at træffe sunde og kvalificerede valg. Ordningerne bør forbedre 
den måde, hvorpå næringsdeklarationen præsenteres for forbrugerne, og bør gøres til 
genstand for grundige evalueringer. Dokumentation om, hvad der fungerer bedst for 
forbrugerne i medlemsstaterne dukker stadig op og vil sandsynligvis variere fra medlemsstat 
til medlemsstat. Det er vigtigt, at arbejdet fortsætter, da det vil kunne bidrage til fremtidige 
debatter om fortolkningen af deklarationer.

Ændringsforslag 636
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nationale ordninger kan udformes af 
medlemsstaterne på eget initiativ eller på 
anmodning af aktører i overensstemmelse 
med de generelle principper og krav i 
denne forordnings kapitel II og III og:

3. Nationale ordninger, ud over dem, der 
er opført under stk. 1, kan udformes af 
medlemsstaterne på eget initiativ eller på 
anmodning af aktører i overensstemmelse 
med de generelle principper og krav i 
denne forordnings kapitel II og III og:

a) som et resultat af solid 
forbrugerforskning og

a) som et resultat af solid 
forbrugerforskning og robust videnskab; 
og
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b) efter omfattende høring af en bred vifte 
af aktører og udnyttelse af bedste praksis.

b) efter omfattende høring af en bred vifte 
af aktører og udnyttelse af bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har andre nationale ordninger på andre områder end næring og bør fortsat 
have mulighed for det og udveksle erfaringer med hinanden.

Ændringsforslag 637
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger omhandlet i 
stk. 1, herunder en identifikator for 
fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med den nationale 
ordning. Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger, bl.a. på et websted, der er 
oprettet til formålet.

Or. en

Begrundelse

Nationale ordninger og retningslinjer skal ikke behandles ens og bør inddeles i to forskellige 
afsnit i denne artikel. Medlemsstaterne har retningslinjer for bedste praksis på andre 
mærkningsområder, herunder klarhed, oprindelsesland og "kan indeholde"- mærkning af 
allergifremkaldende stoffer. Dette kapitel er et middel til disse fornyende fremgangsmåder og 
til opnåelse af bedste praksis i fødevareindustrien gennem ikke-lovgivende tiltag.
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Ændringsforslag 638
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nationale ordninger skal omfatte 
relevante mekanismer med henblik på at 
forbrugerne kan identificere fødevarer, der 
er mærket i overensstemmelse med 
nationale ordninger, samt mekanismer til at 
overvåge, i hvor høj grad ordningen 
overholdes, og til at vurdere, hvilke 
virkninger ordningen har.

4. Nationale ordninger kan omfatte 
relevante mekanismer med henblik på at 
forbrugerne kan identificere fødevarer, der 
er mærket i overensstemmelse med 
nationale ordninger, samt mekanismer til at 
overvåge, i hvor høj grad ordningen 
overholdes, og til at vurdere, hvilke 
virkninger ordningen har.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke altid praktisk for fødevarer, der overholder generelle retningslinjer for bedste 
praksis, at blive mærket med en indikator. Hvordan skal det finde anvendelse på en fødevare, 
der overholder 5 ud af 20 henstillinger til retningslinjer? Der bør tages hensyn hertil i denne 
artikel.

Ændringsforslag 639
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger omhandlet i stk. 
1, herunder en identifikator for fødevarer, 
der er mærket i overensstemmelse med 
den nationale ordning. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger, bl.a. på et 
websted, der er oprettet til formålet.

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger og 
retningslinjer for bedste praksis 
omhandlet i denne artikel. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger, bl.a. på et 
websted, der er oprettet til formålet.

Or. en
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Ændringsforslag 640
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger omhandlet i stk. 
1, herunder en identifikator for fødevarer, 
der er mærket i overensstemmelse med den 
nationale ordning. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger, bl.a. på et 
websted, der er oprettet til formålet.

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de nærmere oplysninger 
om de nationale ordninger omhandlet i stk. 
1, såsom de underliggende kriterier og 
videnskabelige undersøgelser, herunder en 
identifikator for fødevarer, der er mærket i 
overensstemmelse med den nationale 
ordning. Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger, bl.a. på et websted, der er 
oprettet til formålet.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er afgørende for at sikre gennemsigtigheden i de nationale ordninger.

Ændringsforslag 641
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51a

Ændringer af forordning (EF) nr. 
104/2000
I artikel 4 i forordning (EF) nr. 104/2000 
tilføjes følgende afsnit: 
d) fisk, der hidrører fra bestande, som 
indgår i en genopretningsplan vedtaget af 
EU.

Or. en
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Begrundelse

Det er af yderste vigtighed for mange forbrugeres købsbeslutning at vide, om fiskebestanden 
for den pågældende fiskeart er truet. Derfor bør artiklen om forbrugeroplysninger i Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og 
akvakulturprodukter ændres, så forbrugerne kan træffe en velovervejet beslutning.

Ændringsforslag 642
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10 
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Fødevarer markedsført inden datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse, som 
ikke overholder forordningens 
bestemmelser, kan markedsføres, indtil 
alle lagre er opbrugt.
Artikel 17, stk. 1, finder anvendelse fra 
[den første dag i måneden 15 år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en

Begrundelse

Overgangsbestemmelser Tilpasning til artikel 3, stk. 3. Til dækning af produkternes lange 
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livscyklus.

15 år: Glasflasker til genbrug, som har en uudslettelig mærkning, har en lang livscyklus. De 
kan genbruges 30-40 gange, afhængig af produktionsteknologien.

Ændringsforslag 643
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 50
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Fødevarer markedsført inden datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse, som 
ikke overholder forordningens 
bestemmelser, kan markedsføres, indtil 
alle lagre er opbrugt.
Artikel 17, stk. 1, finder anvendelse fra 
[den første dag i måneden 15 år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en
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Ændringsforslag 644
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen], 
undtagen for fødevarer mærket af ledere af 
fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 50
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Fødevarer, der bringes i omsætning inden 
denne forordnings ikrafttrædelse, kan 
fortsat bringes i omsætning, indtil lagrene 
er opbrugt.

Or. de

Begrundelse

De særlige bestemmelser for SMV'er og deres ansatte skal formuleres mere bredt for at være 
effektive. Fødevarer, der bringes i omsætning inden forordningens ikrafttrædelse, bør fortsat 
kunne sælges, så længe de er på lager.
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Ændringsforslag 645
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Artikel 14, stk. 1, anvendes fra [den første 
dag i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen].
Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 3 år efter ikrafttrædelsen],
undtagen for fødevarer mærket af ledere 
af fødevarevirksomheder, som på 
ikrafttrædelsesdatoen har mindre end 10 
ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller 
årsbalance i alt ikke overstiger 2 mio. 
EUR, idet de for disse virksomheders 
vedkommende anvendes fra [den første 
dag i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Artikel 29-34 anvendes fra [den første dag 
i måneden 5 år efter ikrafttrædelsen].

Fødevarer mærket inden denne 
forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat 
bringes i omsætning, indtil lagrene er helt 
opbrugt.
Kravene i artikel 17, stk. 1, finder 
anvendelse fra [den første dag i måneden 
15 år efter ikrafttrædelsen].

Or. de

Begrundelse

Med henblik på en "forenkling" skal der fastlægges en fælles ikrafttrædelses- og 
overgangsperiode i overensstemmelse med artikel 52, stk. 1 og 2, (mærkning og deklaration).
Der sondres ikke mellem SMV'er/store virksomheder (lighedsprincippet), derfor en længere 
overgangsperiode for alle.

Fødevarer, der er sendt på markedet før datoen for ikrafttrædelsen, må anvendes, indtil 
lagrene er fuldstændig tømt.

For så vidt angår genanvendelsen af bestemte glasflasker i artikel 17 fastlægges en 
overgangsperiode på 15 år for at mindske de omkostninger, der er forbundet med 
omstillingen.
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