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Ændringsforslag 646
John Bowis, Chris Davies

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved "næringsdeklaration" forstås 
oplysning om:

1. Ved "næringsdeklaration" forstås 
oplysning om:

a) energiværdi eller a) energiværdi eller

b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer:

b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer og deres bestanddele:

- Fedt, - Fedt,
- Kulhydrat, - Kulhydrat,

- Kostfibre, - Kostfibre,
- Protein, - Protein,

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

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

Or. en

Ændringsforslag 647
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved "næringsdeklaration" forstås 
oplysning om:

1. Ved "næringsdeklaration" forstås 
oplysning om:

a) energiværdi eller a) energiværdi eller

b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer:

b) energiværdi og et eller flere af følgende 
næringsstoffer samt ethvert stof, der 
tilhører en af disse kategorier eller udgør 
en del af et stof, der tilhører denne 
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kategori:
- Fedt, - Fedt,

- Kulhydrat, - Kulhydrat,
- Kostfibre, - Kostfibre,

- Protein, - Protein,
- Salt, - Natrium,

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

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

2. Ved "fedt" forstås det samlede indhold 
af lipider, herunder phosphorlipider.

2. Ved "fedt" forstås det samlede indhold 
af lipider, herunder phosphorlipider.

3. Ved "mættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer uden dobbeltbinding.

3. Ved "mættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer uden kulstof-kulstof-
dobbeltbinding.

4. Ved "transfedtsyrer" forstås fedtsyrer 
med mindst én ikke-konjugeret (dvs. 
afbrudt af mindst én methylengruppe) 
kulstof-kulstof-dobbeltbinding i trans-
konfigurationen.

4. Ved "transfedtsyrer" forstås fedtsyrer 
med mindst én ikke-konjugeret (dvs. 
afbrudt af mindst én methylengruppe) 
kulstof-kulstof-dobbeltbinding i trans-
konfigurationen.

5. Ved "enkeltumættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer med én cis-dobbeltbinding.

5. Ved "enkeltumættede fedtsyrer" forstås 
fedtsyrer med én kulstof-kulstof-
dobbeltbinding i cis-dobbeltbindingen.

6. Ved "flerumættede fedtsyrer" forstås alle 
fedtsyrer med cis, cis-methylen-afbrudte 
dobbeltbindinger

6. Ved "flerumættede fedtsyrer" forstås alle 
fedtsyrer med mindst to isolerede kulstof-
kulstof-dobbeltbindinger

7. Ved "kulhydrat" forstås ethvert 
kulhydrat, som nedbrydes i menneskets 
stofskifte, herunder polyoler.

7. Ved "kulhydrat" forstås ethvert 
kulhydrat, som nedbrydes i menneskets 
stofskifte, herunder polyoler.

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler.

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler, isomaltulose og D-tagatose.

9. Ved "polyoler" forstås alkoholer, der 
indeholder mere end to hydroxylgrupper.

9. Ved "polyoler" forstås alkoholer, der 
indeholder mere end to hydroxylgrupper.

10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25.

10. Ved "protein" forstås proteinindholdet 
beregnet efter formlen: protein = totalt 
Kjeldahl-nitrogen × 6,25, 6,38 for 
mælkeprotein og 5,7l for sojaprotein.

Or. de
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Begrundelse

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Ændringsforslag 648
Riitta Myller

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b - led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Salt, - 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.
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Ændringsforslag 649
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Salt, - Natrium,

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 650
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler.

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler og isomaltulose.

Or. en

Begrundelse

Isomaltulose er et godkendt nyt levnedsmiddel, som er omfattet af kulhydratdefinitionen. Det 
bør ikke klassificeres under "sukkerarter", fordi dets vigtigste fysiologiske egenskaber er 
forskellige fra traditionelle sukkerarters. Isomaltulose er tandvenligt, frigives langsomt i 
kroppen, giver en lav blodsukkerrespons og er samtidig fuldt fordøjeligt.
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Ændringsforslag 651
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler.

8. Ved "sukkerarter" forstås alle 
monosaccharider og disaccharider, som 
forekommer i fødevarer, med undtagelse af 
polyoler, isomaltulose og D-tagatose.

Or. en

Begrundelse

Isomaltulose og D-tagatose er godkendte nye levnedsmidler, som er omfattet af 
kulhydratdefinitionen. Isomaltulose og D-tagatose bør ikke betragtes som "sukkerarter", 
eftersom de på grund af deres fysiologiske egenskaber er vidt forskellige fra traditionelle 
sukkerarter. F.eks. er de tandvenlige, de har ringe indvirkning på blodsukkerniveauet, og de 
har et begrænset kalorieindhold.

Ændringsforslag 652
Avril Doyle

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Ved "polyoler" forstås alkoholer, der 
indeholder mere end to hydroxylgrupper.

9. "Polyoler" defineres som kulhydrater, 
der er reducerede mono-, di- og 
oligosaccharider eller polysaccharider, og 
som er opført som tilladte sødestoffer.

Or. en

Begrundelse

While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct disadvantages. 
When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered as such at 
international level. They are included in the General Standard of Food Additives of the Codex 
Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-countries. 
The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead to a 
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regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol is 
prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Ændringsforslag 653
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Ved "salt" forstås saltindholdet 
beregnet efter formlen: salt = natrium 
× 2,5.

11. Ved "natrium" forstås den totale 
mængde natrium i en bestemt fødevare.

Or. en

Begrundelse

"Saltindhold" og "saltindholdsækvivalent" har ikke samme betydning. "Saltindhold" er den 
reelle saltmængde, som fødevaren er tilsat, mens "saltindholdsækvivalent" er en teoretisk 
mængde salt, der beregnes ud fra den totale mængde natrium i fødevaren.
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Ændringsforslag 654
Avril Doyle

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 1 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kornprodukter, der anvendes til 
fremstilling af landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

d) kornprodukter, der anvendes til 
fremstilling af alkoholholdige destillater.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at præcisere undtagelsen og bringe den i 
overensstemmelse med EFSA's udtalelse. Den oprindelige ordlyd kunne føre til, at produkter 
blev mærket som allergeniske, selv om de, som EFSA's udtalelse viser, ikke indeholder noget 
allergenisk stof. Kommissionen er enig i, at den aktuelle ordlyd skal ændres for at sikre, at 
sårbare forbrugere ikke bliver vildledt.

Ændringsforslag 655
Avril Doyle

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 7 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) valle, der anvendes til fremstilling af 
landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.,

a) valle, der anvendes til fremstilling af 
alkoholholdige destillater,

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at præcisere undtagelsen og bringe den i 
overensstemmelse med EFSA's udtalelse. Den oprindelige ordlyd kunne føre til, at produkter 
blev mærket som allergeniske, selv om de, som EFSA's udtalelse viser, ikke indeholder noget 
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allergenisk stof. Kommissionen er enig i, at den aktuelle ordlyd skal ændres for at sikre, at 
sårbare forbrugere ikke bliver vildledt.

Ændringsforslag 656
Avril Doyle

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 8 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nødder, der anvendes til fremstilling af 
landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol til spiritus og andre 
drikkevarer med et alkoholindhold på 
over 1,2 % vol.

a) nødder, der anvendes til fremstilling af 
alkoholholdige destillater.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at præcisere undtagelsen og bringe den i 
overensstemmelse med EFSA's udtalelse. Den oprindelige ordlyd kunne føre til, at produkter 
blev mærket som allergeniske, selv om de, som EFSA's udtalelse viser, ikke indeholder noget 
allergenisk stof. Kommissionen er enig i, at den aktuelle ordlyd skal ændres for at sikre, at 
sårbare forbrugere ikke bliver vildledt.

Ændringsforslag 657
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Svovldioxid og sulfitter i 
koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 
mg/liter udtrykt som SO2.

12. 12. Svovldioxid og sulfitter i 
koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 
mg/liter udtrykt som SO2 i produktet, som 
det indtages.

Or. en
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Begrundelse

Med ændringsforslaget præciseres det, at de fastsatte grænser kun er relevante for tilberedte 
fødevarer, for bestemmelsen drejer sig om allergier eller intolerans som følge af 
fødevareindtagelse og finder således ikke anvendelse på produkter i koncentreret form, som 
skal tilberedes før indtagelse.

Ændringsforslag 658
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. FØDEVARER EMBALLERET VED BRUG AF 
BESTEMTE GASSER

udgår

1.1 Fødevarer, 
hvis holdbarhed 
er forlænget ved 
brug af 
emballagegas i 
medfør af Rådets 
direktiv 
89/107/EØF1

"Pakket i 
beskyttende 
atmosfære"

Or. en

Begrundelse

Undgå dobbeltdeklaration.
Punkt 1.1 repræsenterer ikke yderligere oplysninger til forbrugeren. Denne bør kontrollere 
holdbarhedsdatoen.
Vi mener, at den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er 
tydeligt mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en 
advarsel om forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor 
brug af sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.

                                               
1 EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27.
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Ændringsforslag 659
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 Fødevarer, 
der indeholder et 
eller flere 
sødestoffer som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
sødestof(fer)"; 
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnel
sen

udgår

Or. en

Begrundelse

Undgå dobbeltdeklaration.
Punkt 1.1 repræsenterer ikke yderligere oplysninger til forbrugeren. Denne bør kontrollere 
holdbarhedsdatoen.
Vi mener, at den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er 
tydeligt mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en 
advarsel om forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor 
brug af sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.

Ændringsforslag 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 Fødevarer, 
der indeholder et 
eller flere 
sødestoffer som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
sødestof(fer)"; 
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnel
sen

udgår
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Or. en

Begrundelse

Den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er tydeligt 
mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en advarsel om 
forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor brug af 
sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.

Ændringsforslag 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 Fødevarer, 
der indeholder et 
eller flere 
sødestoffer som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
sødestof(fer)"; 
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnels
en

2.1 Fødevarer, 
der indeholder et 
eller flere 
sødestoffer som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
sødestof(fer)"; 
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnels
en i det primære 
synsfelt

Or. en

Ændringsforslag 662
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Fødevarer, 
der både er tilsat 
sukker og 
indeholder et 
eller flere 
sødestoffer som 
tilladt i henhold 
til direktiv 

"indeholder 
sukker og 
sødestof(fer)"; 
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnel
sen

udgår
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89/107/EØF

Or. en

Begrundelse

Undgå dobbeltdeklaration.
Punkt 1.1 repræsenterer ikke yderligere oplysninger til forbrugeren. Denne bør kontrollere 
holdbarhedsdatoen.
Vi mener, at den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er 
tydeligt mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en 
advarsel om forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor 
brug af sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.

Ændringsforslag 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Fødevarer, 
der både er tilsat 
sukker og 
indeholder et 
eller flere 
sødestoffer som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
sukker og 
sødestof(fer)";
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnel
sen

udgår

Or. en

Begrundelse

Den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er tydeligt 
mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en advarsel om 
forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor brug af 
sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.
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Ændringsforslag 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Fødevarer, 
der både er tilsat 
sukker og 
indeholder et eller 
flere sødestoffer 
som tilladt i 
henhold til 
direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
sukker og 
sødestof(fer)"; 
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnels
en

2.2 Fødevarer, 
der både er tilsat 
sukker og 
indeholder et eller 
flere sødestoffer 
som tilladt i 
henhold til 
direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
sukker og 
sødestof(fer)"; 
denne oplysning 
placeres tæt ved 
fødevarebetegnels
en i det primære 
synsfelt

Or. en

Ændringsforslag 665
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 Fødevarer, 
der indeholder 
aspartam som 
tilladt i henhold
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder en 
phenylalaninkild
e"

udgår

Or. en

Begrundelse

Undgå dobbeltdeklaration.
Punkt 1.1 repræsenterer ikke yderligere oplysninger til forbrugeren. Denne bør kontrollere 
holdbarhedsdatoen.
Vi mener, at den obligatoriske dobbeltmærkning af sødestoffer er unødvendig. Sødestoffer er 
tydeligt mærkede i ingredienslisten, og om nødvendigt vil produktet være forsynet med en 
advarsel om forekomst af phenylalanin. Bestemmelsen blev vedtaget på et tidspunkt, hvor 
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brug af sødestoffer med lavt kalorieindhold ikke var så udbredt i EU, og dette forslag giver en 
glimrende mulighed for forenkling.

Ændringsforslag 666
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 2.3 "Oplysning"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 Fødevarer, 
der indeholder 
aspartam som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder en 
phenylalaninkilde
"

2.3 Fødevarer, 
der indeholder 
aspartam som 
tilladt i henhold 
til direktiv 
89/107/EØF

"indeholder 
aspartam, en 
phenylalaninkilde
"

Or. en

Ændringsforslag 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. FØDEVARER, DER INDEHOLDER 
GLUTAMINSYRER ELLER SALTE 
HERAF
3a.1 Fødevarer, 
der indeholder et 
eller flere af 
tilsætningsstoffer
ne E 620, E 621, 
E 622, E 623, E 
624 og E 625

"indeholder 
appetitstyrkende 
ingredienser"

Or. en
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Ændringsforslag 668
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. ALKOHOLHOLDIGE 
DRIKKEVARER
4a1. 
Alkoholholdige 
drikkevarer

"Indtagelse kan 
være skadelig for 
gravide kvinder"

Or. en

Ændringsforslag 669
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. GMO'ER
5a.1 Fødevarer, 
der indeholder 
gmo'er

Mærkning i 
henhold til 
direktiv 
2001/18/EF

5a.2 Fødevarer, 
der er fremstillet 
ved hjælp af 
gmo'er

"Fremstillet med 
genetisk 
modificerede 
bestanddele"

Or. en
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Ændringsforslag 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ANDRE FØDEVARER

Or. en

Ændringsforslag 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5a.1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.1 Fødevarer 
fremstillet af dyr,
som har fået 
genetisk 
modificeret foder 
i henhold til 
forordning (EF) 
nr. 1829/2003

"fremstillet af 
dyr, som har fået 
genetisk 
modificeret 
foder"
Såfremt 
fødevaren består 
af mere end én 
ingrediens, 
hvoraf en eller 
flere er 
fremstillet af dyr, 
som har fået 
genetisk 
modificeret foder 
i henhold til 
forordning (EF) 
nr. 1829/2003, 
skal ordene "fra 
dyr, som har fået 
genetisk 
modificeret 
foder" være 
medtaget på den 
ingrediensliste, 
der henvises til i 
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artikel 19, og stå 
umiddelbart efter 
de(n) 
pågældende 
ingrediens(er). 
Såfremt der ikke 
er nogen 
ingrediensliste, 
skal ordene 
"fremstillet af 
dyr, som har fået 
genetisk 
modificeret 
foder" fremgå 
klart af etiketten.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne vil gerne vide, om en fødevare er blevet fremstillet af dyr fodret med genetisk 
modificeret foder. Der er i denne forbindelse en klar mangel i bestemmelserne vedrørende 
fødevarer fremstillet af dyr fodret med genetisk modificeret foder. Betragtning 16 i forordning 
(EF) nr. 1829/2003 forstås således, at fødevarer fremstillet af dyr, som er fodret med genetisk 
modificeret foder, ikke er omfattet af denne forordning. Dette betyder, at forordning (EF) nr. 
1829/2003 ikke indeholder nogen bestemmelser om mærkning. Tilsvarende regler skal således 
fastlægges i nærværende forordning for at afhjælpe denne mangel.

Ændringsforslag 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5a.2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.2 Fremstillet 
ved hjælp af 
nanoteknologi

"fremstillet ved 
hjælp af 
nanoteknologi"
Såfremt 
fødevaren består 
af mere end én 
ingrediens, 
hvoraf en eller 
flere er 
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fremstillet ved 
hjælp af 
nanoteknologi, 
skal ordene 
"fremstillet ved 
hjælp af 
nanoteknologi" 
være medtaget på 
den 
ingrediensliste, 
der henvises til i 
artikel 19, og stå 
umiddelbart efter 
de(n) 
pågældende 
ingrediens(er).
Såfremt der ikke 
er nogen 
ingrediensliste, 
skal ordene 
"fremstillet ved 
hjælp af 
nanoteknologi" 
fremgå klart af 
etiketten.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne vil gerne vide, om en fødevare er blevet fremstillet ved hjælp af nanoteknologi.
Brugen af nanoteknologi kan have indflydelse på et produkts karakteristika, selv hvis 
ingredienserne er de samme som i produkter fremstillet uden nanoteknologi.

Ændringsforslag 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5a.3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.3 Fødevarer, der 
indeholder æg, eller 
ægprodukter

(1) "Æg fra fritgående 
høns",
(2) "Skrabeæg" eller
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(3) "Æg fra burhøns"
skal tilføjes i parentes 
efter de respektive 
ingredienser i 
ingredienslisten - i 
henhold til den 
landbrugsmetode, 
æggene er fremstillet 
efter. De respektive 
ingredienser i 
økologiske æg kan 
mærkes i henhold til 
artikel 23, stk. 4, litra 
b, i Rådets forordning 
(EF) nr. 834/2007. 

Or. en

Begrundelse

Mange forbrugere vil gerne vide, hvilken produktionsmetode æggene i deres mad er 
fremstillet efter.

Ændringsforslag 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5a.4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.4 Kød fra store 
rovfisk som angivet i 
Bilag I, punkt 
3.3.1.1., i 
Kommissionens 
forordning 466/2001 
eller fødevarer, der 
indeholder kød fra 
disse fiskearter 

"indeholder 
methylkviksølv - bør 
ikke indtages af 
gravide kvinder, 
kvinder, der ammer 
eller muligvis kan blive 
gravide, og børn" skal 
tilføjes umiddelbart 
efter ingredienslisten. 
Hvis der ikke er en 
ingrediensliste, skal 
oplysningen placeres 
tæt ved 
fødevarebetegnelsen.
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Or. en

Begrundelse

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Ændringsforslag 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5a.5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.5 Kød fra dyr, der 
ikke er blevet bedøvet 
forud for slagtningen.

"Kød fra dyr, der ikke 
er blevet bedøvet forud 
for slagtningen"

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 676
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5a.6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.6 Hele nødder i 
pakninger

"spis ikke nødder, der 
ser dårlige ud eller 
smager dårligt, da de 
kan indeholde større 
mængder af 
aflatoksiner" denne
oplysning skal anføres 
klart og tydeligt på 
produktets mærkning.

Or. en

Begrundelse

Efter en aftale på FN-plan har EU øget den tilladte mængde af aflatoksiner i nødder til mere 
end det dobbelte af tidligere tilladte mængder. Undersøgelser har vist, at når personer bliver 
bedt om at udpege nødder, som de anser for dårlige, kan indtagelsen af aflatoksiner nedsættes 
med 90 %. En advarselsetiket kunne begrænse forbrugeres eksponering for alfatoksiner til et 
lavere niveau til trods for den øgede tilladte grænseværdi.  

Ændringsforslag 677
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III - punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. OVERFLADEBEHANDLING AF FRUGT OG 
GRØNTSAGER
Frugt og grøntsager, 
der er blevet 
overfladebehandlet 
efter høst ved hjælp 

"Overfladebehandlet"
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af tilsætningsstoffer 
eller pesticider

Or. en

Begrundelse

De gældende bestemmelser indeholder ikke et generelt krav om oplysninger om 
overfladebehandling af frugt og grøntsager efter høst med tilsætningsstoffer eller pesticider 
for at bevare friskheden. Det betyder, at produkter fremstår med en anden form for 
"friskhed", end forbrugeren forventer. Forbrugerne er berettigede til at få oplyst, at den 
fødevare, de køber, er overfladebehandlet.

Ændringsforslag 678
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FØDEVARER, DER ER FRITAGET FOR 
KRAVET OM OBLIGATORISK 
NÆRINGSDEKLARATION

FØDEVARER, DER ER FRITAGET FOR 
KRAVET OM OBLIGATORISK 
NÆRINGSDEKLARATION

- uforarbejdede produkter, der kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser,

- uforarbejdede produkter, der kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser. Dette omfatter vand, salt, 
smagsstoffer, tilsætningsstoffer, 
hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, 
og fødevareenzymer,

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, og 
som kun indeholder én ingrediens eller 
kategori af ingredienser,

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget, modnet eller kogt i 
vand, og som kun indeholder én ingrediens 
eller kategori af ingredienser,

- drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

- naturligt mineralvand eller andet
drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- salt og erstatninger herfor, - salt og erstatninger herfor,

sukkerarter som defineret i Rådets 
direktiv 2001/111/EF om visse former for 
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sukker bestemt til konsum,
- produkter omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF 
af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og 
cikorieekstrakter, hele eller malede 
kaffebønner og hele eller malede koffeinfri 
kaffebønner,

- produkter omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF 
af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og 
cikorieekstrakter, hele eller malede 
kaffebønner og hele eller malede koffeinfri 
kaffebønner,

- urtete, te, koffeinfri te, pulverte eller 
teekstrakt, koffeinfri pulverte eller 
teekstrakt, som ikke indeholder tilsatte 
ingredienser,

- urtete, te, koffeinfri te, pulverte eller 
teekstrakt, koffeinfri pulverte eller 
teekstrakt, som ikke indeholder tilsatte 
ingredienser,

- gæret eddike og eddikeerstatninger, inkl. 
dem, der udelukkende er tilsat aromaer,

- gæret eddike og eddikeerstatninger, inkl. 
dem, der udelukkende er tilsat aromaer,

- aromaer, - aromaer,

- fødevaretilsætningsstoffer, - fødevaretilsætningsstoffer,
- tekniske hjælpestoffer, - tekniske hjælpestoffer,

- fødevareenzymer, - fødevareenzymer,
- gelatine, - gelatine,

- sammensatte midler, der får marmelade, 
gelé og lign. til at stivne,

- sammensatte midler, der får marmelade, 
gelé og lign. til at stivne,

- gær, - gær,
- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
25 cm2,

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største printbare overflade har et areal på 
mindre end 50 cm2,

- fødevarer, der sælges af privatpersoner i 
forbindelse med lejlighedsvise aktiviteter 
og ikke som en del af en virksomhed, hvis 
aktiviteter indebærer en vis kontinuitet og 
en vis grad af organisation,

- fødevarer, der sælges af privatpersoner i 
forbindelse med lejlighedsvise aktiviteter 
og ikke som en del af en virksomhed, hvis 
aktiviteter indebærer en vis kontinuitet og 
en vis grad af organisation,

- fødevarer, der leveres direkte fra 
producenten af små mængder produkter til 
den endelige forbruger eller til lokale 
detailvirksomheder, der leverer direkte til 
den endelige forbruger,

- fødevarer, der leveres direkte fra 
producenten af små mængder produkter til 
den endelige forbruger eller til lokale 
detailvirksomheder, der leverer direkte til 
den endelige forbruger,

- fødevarer i indre emballage ikke bestemt 
til salg uden yderemballagen 
(næringsdeklarationen skal anføres på 
yderemballagen, medmindre fødevaren 
tilhører de kategorier af fødevarer, der er 
fritaget i henhold til dette bilag).

- fødevarer i indre emballage ikke bestemt 
til salg uden yderemballagen 
(næringsdeklarationen skal anføres på 
yderemballagen, medmindre fødevaren 
tilhører de kategorier af fødevarer, der er 
fritaget i henhold til dette bilag).

- ikkefærdigpakkede fødevarer som 
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defineret i artikel 2, stk. 2, litra ea, i denne 
forordning.

Or. de

Begrundelse

Undtagelser: Listen over de fødevarer, hvor kravene til næringsdeklarationen ikke gælder, 
skal suppleres med ovenstående oplysninger.

• Af praktiske årsager pakninger, der er mindre end 50 cm²,
• Aromatiseret te 
• "vand" bliver til "naturligt mineralvand og andet vand"
• sukkerarter som defineret i direktiv 2001/111/EF 

ikkefærdigpakkede fødevarer (dvs. fødevarer, der er uemballerede, eller som pakkes på 
anmodning fra forbrugeren eller er færdigpakkede på salgsstedet med henblik på øjeblikkeligt 
salg.

Ændringsforslag 679
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FØDEVARER, DER ER FRITAGET FOR 
KRAVET OM OBLIGATORISK 
NÆRINGSDEKLARATION

FØDEVARER, DER ER FRITAGET FOR 
KRAVET OM OBLIGATORISK 
NÆRINGSDEKLARATION

- uforarbejdede produkter, der kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser,

- uforarbejdede produkter, der kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser,

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, og som 
kun indeholder én ingrediens eller kategori 
af ingredienser,

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, og som 
kun indeholder én ingrediens eller kategori 
af ingredienser,

- drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

- drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- salt og erstatninger herfor, - salt og erstatninger herfor,
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- produkter omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF 
af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og 
cikorieekstrakter1, hele eller malede 
kaffebønner og hele eller malede koffeinfri 
kaffebønner,

- produkter omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF 
af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og 
cikorieekstrakter2, hele eller malede 
kaffebønner og hele eller malede koffeinfri 
kaffebønner,

- urtete, te, koffeinfri te, pulverte eller 
teekstrakt, koffeinfri pulverte eller 
teekstrakt, som ikke indeholder tilsatte 
ingredienser,

- urtete, te, koffeinfri te, pulverte eller 
teekstrakt, koffeinfri pulverte eller 
teekstrakt, som ikke indeholder tilsatte 
ingredienser,

- gæret eddike og eddikeerstatninger, inkl. 
dem, der udelukkende er tilsat aromaer,

- gæret eddike og eddikeerstatninger, inkl. 
dem, der udelukkende er tilsat aromaer,

- aromaer, - aromaer,
- fødevaretilsætningsstoffer, - fødevaretilsætningsstoffer,

- tekniske hjælpestoffer, - tekniske hjælpestoffer,
- fødevareenzymer, - fødevareenzymer,

- gelatine, - gelatine,
- sammensatte midler, der får marmelade, 
gelé og lign. til at stivne,

- sammensatte midler, der får marmelade, 
gelé og lign. til at stivne,

- gær, - gær,

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
25 cm2,

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
100 cm2,

- fødevarer, der sælges af privatpersoner i 
forbindelse med lejlighedsvise aktiviteter 
og ikke som en del af en virksomhed, hvis 
aktiviteter indebærer en vis kontinuitet og 
en vis grad af organisation,

- fødevarer, der sælges af privatpersoner i 
forbindelse med lejlighedsvise aktiviteter 
og ikke som en del af en virksomhed, hvis 
aktiviteter indebærer en vis kontinuitet og 
en vis grad af organisation,

- figurformede konfektureprodukter af 
sukker,
- figurformede chokoladeprodukter,

- fødevarer, der leveres direkte fra 
producenten af små mængder produkter til 
den endelige forbruger eller til lokale 
detailvirksomheder, der leverer direkte til 
den endelige forbruger,

- fødevarer, der leveres direkte fra 
producenten af små mængder produkter til 
den endelige forbruger eller til lokale 
detailvirksomheder, der leverer direkte til 
den endelige forbruger,

- fødevarer i indre emballage ikke bestemt 
til salg uden yderemballagen 
(næringsdeklarationen skal anføres på 

- fødevarer i indre emballage ikke bestemt 
til salg uden yderemballagen 
(næringsdeklarationen skal anføres på 

                                               
1 EFT L 66 af 13.3.1999, s. 26.
2 EFT L 66 af 13.3.1999, s. 26.

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 28/81 AM\762309DA.doc

DA

yderemballagen, medmindre fødevaren 
tilhører de kategorier af fødevarer, der er 
fritaget i henhold til dette bilag).

yderemballagen, medmindre fødevaren 
tilhører de kategorier af fødevarer, der er 
fritaget i henhold til dette bilag).

- sortimenter og gaver,
- blandede flerstykspakker,
- tyggegummi.

Or. en

Begrundelse

Julemænd og påskeharer, der er fremstillet af chokolade og sukker, er udbredte traditionsrige 
figurer. De skal ikke omformes af næringsdeklarationer foran på indpakningen og skal derfor 
undtages fra den obligatoriske næringsdeklaration. Små indpakninger, hvis overflade har et 
areal på mindre end 100 cm2, egner sig ikke til næringsdeklarationer pga. pladsmangel. 

Ændringsforslag 680
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag IV - led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, og som 
kun indeholder én ingrediens eller kategori 
af ingredienser,

- forarbejdede produkter, der som eneste 
forarbejdning er røget eller modnet, og 
frugt og grønt, der er blevet tørret eller 
muligvis er tilsat vand, som kun 
indeholder én ingrediens eller kategori af 
ingredienser,

Or. fr

Begrundelse

Denne form for forarbejdning forringer ikke produktets kvalitet. Tørring, som modning, 
ændrer ikke produktets struktur. Som eksempler herpå kan nævnes svesker, tomater, abrikoser 
og figner. Det er således logisk, at tørrede produkter ikke nødvendigvis behøver at være 
angivet i næringsdeklarationen i det primære synsfelt.
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Ændringsforslag 681
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag IV - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

- naturligt mineralvand eller andet
drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

Or. en

Begrundelse

Vand: Artikel 28, stk. 1, i forslaget lyder: "Bestemmelserne i denne afdeling (=3) finder ikke 
anvendelse på fødevarer, der er omfattet af følgende retsakter: b) Rådets direktiv 80/777/EØF 
af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og 
markedsføring af naturligt mineralvand". For at undgå forvirring er det vigtigt at have en 
enkelt undtagelse i bilag IV, som omfatter alt vand på flaske og svarer til artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 90/496.

Ændringsforslag 682
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag IV - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

- naturligt mineralvand eller andet
drikkevand, herunder drikkevand, der 
udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller 
aromaer,

Or. en
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Ændringsforslag 683
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag IV - led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- krydderurter, krydderier, 
smagspræparater og blandinger heraf,

Or. en

Begrundelse

Krydderurter: præcisering.

Ændringsforslag 684
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag IV - led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- krydderurter, krydderier eller blandinger 
heraf,

- krydderurter, krydderier, 
smagspræparater og eller blandinger 
heraf,

Or. en

Ændringsforslag 685
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag IV - led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sukker,

Or. en
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Begrundelse

Sukker: Sukker består af et enkelt næringsstof, som er let at identificere og ikke er vildledende 
for forbrugerne.

Ændringsforslag 686
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag IV - led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sukker.

Or. en

Ændringsforslag 687
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag IV - led 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Tyggegummi

Or. en

Begrundelse

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Ændringsforslag 688
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag IV - led 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tyggegummiprodukter.

Or. de

Begrundelse

Tyggegummiprodukter indeholder ikke betydelige mængder af de næringsværdier, der er 
relevante for forordningen, og er ikke fremstillet med henblik på indtagelse. Desuden er deres 
bidrag til den daglige indtagelse af kalorier ubetydelig.

Ændringsforslag 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag IV - led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer i emballage eller beholder, 
hvis største overflade har et areal på 
mindre end 25 cm2,

udgår

Or. en

Begrundelse

Henviser til ændringsforslag til artikel 17, stk. 2a (nyt), hvor denne sætning er blevet tilføjet i 
en artikel, og fastsætter, at bestemmelsen om relevante næringsoplysninger via internettet 
skal være obligatorisk, og oplysningerne skal være tilgængelige på købsstedet.
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Ændringsforslag 690
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag IV - led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
25 cm2,

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
100 cm2,

Or. en

Begrundelse

100 cm²: Den foreslåede fritagelse for små pakker (under 25 cm2) er ikke anvendelig. Den bør 
udvides (100 cm2) for at opfylde markedets krav.

Ændringsforslag 691
Avril Doyle

Forslag til forordning
Bilag IV - led 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade har et areal på mindre end 
25 cm2,

- fødevarer i emballage eller beholder, hvis 
største overflade, eller for 
miniatureflaskers vedkommende, hvis 
største etiket har et areal på mindre end 25 
cm2,

Or. en

Begrundelse

I nogle sektorer, navnlig spiritussektoren, er salget af miniatureflasker, typisk på 5 cl, 
udbredt. Som følge af deres lille størrelse og karakter af "smagsprøver" er det 
hensigtsmæssigt, at de også fritages fra visse mærkningskrav. Det er imidlertid ikke let at 
måle flasker for at bestemme deres største flade. Derfor er det, ikke mindst for de 
håndhævende myndigheder, lettere, at den afgørende faktor for fritagelse er en maksimal 
etiketstørrelse.
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Ændringsforslag 692
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag IV - led 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– sæsonbestemte, figurformede 
konfekture-, sukker- og 
chokoladeprodukter,

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 693
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag IV - led 19 a b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-  Sortimenter og gaver,

- Blandede flerstykspakker,
- Tyggegummi.

Or. en

Begrundelse

Produkter som sortimenter og gaver, blandede flerstykspakker og tyggegummi bør også 
fritages.

Adlib Express Watermark



AM\762309DA.doc 35/81 PE418.220v01-00

DA

Ændringsforslag 694
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag IV - led 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fødevarer uden nogen betydelig 
næringsværdi, som giver mere en 25 kcal 
og mindre en 3,5 % af det daglige krav om 
salt, fedt og mættede fedtsyrer (baseret på 
gennemsnittet af det daglige forbrug).  

Or. de

Begrundelse

I modsætningen til konventionelle fødevarer bidrager produkter, der giver frisk ånde, og 
lignende produkter ikke med makronæringsstoffer til næringen og bør derfor ikke være 
underlagt samme krav til mærkning som konventionelle fødevarer. En fritagelse af sådanne 
fødevarer fra kravene til næringsdeklarationer vil sikre, at disse produkter fortsat kan sælges 
i de samme små pakninger som hidtil, hvilket samtidig gør, der ikke genereres ekstra affald. 

Ændringsforslag 695
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag V - del A og B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL A – FØDEVARENS BETEGNELSE udgår
1. Det er tilladt at anvende den 
fødevarebetegnelse i 
markedsføringsmedlemsstaten, hvorunder 
varen lovligt fremstilles og markedsføres i 
producentmedlemsstaten.
Hvis anvendelsen af denne forordnings 
øvrige bestemmelser, herunder artikel 9, 
ikke er tilstrækkelig til, at forbrugerne i 
markedsføringsmedlemsstaten kan gøre 
sig bekendt med fødevarens egentlige art 
og kan skelne den fra andre fødevarer, 
som den kunne forveksles med, skal 

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 36/81 AM\762309DA.doc

DA

fødevarebetegnelsen dog suppleres med 
yderligere beskrivende oplysninger, der 
anføres i tilknytning til 
fødevarebetegnelsen.
2. I ekstraordinære tilfælde må 
producentmedlemsstatens 
fødevarebetegnelse ikke anvendes i 
markedsføringsmedlemsstaten, fordi den 
fødevare, betegnelsen vedrører, i 
henseende til sin sammensætning eller 
fremstilling adskiller sig så meget fra den 
fødevare, der er kendt under denne 
betegnelse, at bestemmelserne i punkt 1 
ikke er tilstrækkelige til at sikre korrekt 
oplysning af køberne i 
markedsføringsmedlemsstaten.
3. En betegnelse, der er beskyttet af 
intellektuel ejendomsret, et varemærke 
eller et fantasinavn kan ikke træde i stedet 
for fødevarebetegnelsen.
DEL B – OBLIGATORISKE 
OPLYSNINGER, DER LEDSAGER 
FØDEVAREBETEGNELSEN
1. Fødevarebetegnelsen skal omfatte eller 
ledsages af oplysninger om fødevarens 
fysiske tilstand eller den særlige 
behandling, som fødevaren har undergået 
(f.eks. i pulverform, frysetørret, 
dybfrosset, koncentreret, røget), i de 
tilfælde, hvor undladelse af denne 
oplysning ville kunne vildlede køberen.
2. Fødevarer, som er blevet behandlet med 
ioniserende stråling, skal forsynes med en 
af følgende angivelser:
"bestrålet" eller "strålekonserveret" eller 
"behandlet med ioniserende stråling" 
eller "konserveret med ioniserende 
stråling".

Or. en

Begrundelse

Inddrages i den nævnte artikel.
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Ændringsforslag 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag V - del B - punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En fødevares navn skal ved mærkning 
af ethvert kødprodukt, der fremstår som et 
stykke kød, steg, kødskiver, en portion 
eller slagtekrop af kød eller røget kød, 
skal indeholde angivelse af: 
a) tilsatte ingredienser af anden animalsk 
oprindelse end resten af kødet og
b) tilsat vand under følgende 
omstændigheder:
- for tilberedt og ikketilberedt kød eller 
tilberedt røget kød: tilsat vand, der udgør 
mere end 5 % af produktets vægt 
- for ikketilberedt røget kød: tilsat vand, 
der udgør mere end 10 % af produktets 
vægt.

Or. en

Begrundelse

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Ændringsforslag 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag V - del B - punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En fødevares navn skal ved mærkning 
af ethvert fiskeprodukt, der fremstår som 
et stykke fisk, filet, skiver eller en portion 
af fisk, skal indeholde angivelse af:
a) tilsatte ingredienser af vegetabilsk 
oprindelse eller anden animalsk 
oprindelse end fisk og
b) tilsat vand, der udgør mere end 5 % af 
produktets vægt.

Or. en

Begrundelse

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Ændringsforslag 698
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag V - del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kriterier for sammensætningen i 
dagsproduktionen som gennemsnit:

udgår

Fedtindh Bindevæ
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old v/
kødprotei
n-
forhold

- hakket 
magert 
kød

≤ 7 % ≤ 12

- hakket 
rent 
oksekød

≤ 20 % ≤ 15

- hakket 
kød med 
svinekød

≤ 30 % ≤ 18

- hakket 
kød af 
andre 
dyrearter

≤ 25 % ≤ 15

2. Uanset afsnit V, kapitel IV, i bilag III 
til forordning (EF) nr. 853/2004 skal 
mærkningen desuden indeholde følgende 
angivelse:
- "Fedtindhold mindre end...",
- "Bindevæv/kødprotein-forhold mindre 
end …".
3. Medlemsstaterne kan tillade, at hakket 
kød, der ikke overholder kriterierne i 
punkt 1, markedsføres på det nationale 
marked med et nationalt mærke, som ikke 
kan forveksles med de mærker, der er 
foreskrevet i artikel 5, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 853/2004.

Or. en

Ændringsforslag 699
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag VI - del A - punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Krydderi- og Kan anføres i en 5. Krydderi- og Kan anføres i en 
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krydderurt-
blandinger, 
hvoraf ingen 
vægtmæssigt 
udgør en 
hovedbestanddel

anden 
rækkefølge, 
forudsat at 
ingredienslisten 
ledsages af en 
oplysning som "i 
variabelt 
mængdeforhold"

krydderurt-
blandinger og -
præparater, 
hvoraf ingen 
vægtmæssigt 
udgør en 
hovedbestanddel

anden 
rækkefølge, 
forudsat at 
ingredienslisten 
ledsages af en 
oplysning som "i 
variabelt 
mængdeforhold"

Or. de

Begrundelse

Bevarelse af de eksisterende regler. Krydderipræparater har hidtil ligeledes indgået.

Ændringsforslag 700
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Bilag VI - del B - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ingredienser, der henhører under en af 
nedenstående fødevarekategorier, og som 
indgår i en anden fødevare, kan betegnes 
alene ved denne kategoris betegnelse.

Kommissionen kan vedtage en liste over 
generiske navne for 
fødevaretilsætningsstoffer og enzymer, 
som kan anvendes i stedet for deres 
specifikke navne. Denne foranstaltning, 
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. Ingredienser, 
der henhører under en af nedenstående 
fødevarekategorier, og som indgår i en 
anden fødevare, kan betegnes alene ved 
denne kategoris betegnelse.

Or. en

Begrundelse

En række tilsætningsstoffer har meget lange og/eller tekniske navne, som ikke tilfører 
forbrugeren yderligere information, men kræver meget plads på etiketten. Der er således 
grundlag for at tillade anvendelse af kortere eller mere generiske navne.
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Ændringsforslag 701
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag VI - del B - punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uforarbejdet 
stivelse og 
stivelse, der er 
modificeret ved 
fysiske processer 
eller ved hjælp af 
enzymer

"Stivelse" 4. Uforarbejdet 
stivelse og 
stivelse, der er 
modificeret ved 
fysiske processer 
eller ved hjælp af 
enzymer, brændt 
eller dextrineret
stivelse, stivelse 
modificeret ved 
syre- eller 
alkalibehandling 
og bleget stivelse.

"Stivelse"

Or. de

Begrundelse

Klassificeringen "stivelse" bør også omfatte brændt eller dextrineret stivelse, stivelse 
modificeret ved syre- eller alkalibehandling og bleget stivelse. Disse stoffer anvendes i 
praksis ved produktion af fødevarer og bør inddrages i ingredienslisten. De undtages 
udtrykkeligt fra direktivet om tilsætningsstoffers (95/2/EF) anvendelsesområde.

Ændringsforslag 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag VI - del B - punkt 17

Kommissionens forslag

17. Skeletmuskulatur1 af pattedyr og fugle, der er "…kød", hvor det samtidig 

                                               
1 Mellemgulv og tyggemuskler er skeletmuskulatur, mens hjerte, tunge, andre muskler i hovedet end 

tyggemuskler, forknæled, haseled og hale ikke er det.
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anerkendt som egnet til konsum, inklusive det 
naturligt indeholdte eller omliggende væv, med et 
indhold af fedtstoffer og bindevæv, der ikke 
overstiger de værdier, som er fastsat nedenfor, når 
kødet udgør en ingrediens i en anden fødevare. 
Denne definition omfatter ikke produkter, der er 
omfattet af definitionen af "maskinsepareret kød".

angives1, hvilke(n) dyreart(er) 
det hidrører fra

Maksimumsgrænser for indhold af fedtstoffer og af 
bindevæv for ingredienser, der betegnes med 
kategorien "…kød"
Art Fedt

stoff
er 
(%)

Bindevæv
2 (%)

Pattedyr (undtagen 
kanin og svin) og 
blandinger af 
forskellige arter, hvoraf 
hovedparten er pattedyr

25 25

Svin 30 25
Fugle og kaniner 15 10
Hvis disse maksimumsgrænser for fedtstoffer 
og/eller bindevæv overskrides, og alle andre 
kriterier for definitionen af "kød" er overholdt, skal 
indholdet af "…kød" følgelig justeres nedad, og 
ingredienslisten skal, foruden betegnelsen "…kød", 
omfatte angivelse af 
fedtindholdet/bindevævsindholdet.

Ændringsforslag

17. Skeletmuskulatur3 af pattedyr og fugle, der er 
anerkendt som egnet til konsum, inklusive det 
naturligt indeholdte eller omliggende væv, når kødet 
udgør en ingrediens i en anden fødevare. Denne 
definition omfatter ikke produkter, der er omfattet af 
definitionen af "maskinsepareret kød".

"…kød", hvor det samtidig 
angives4, hvilke(n) dyreart(er) 
det hidrører fra, efterfulgt af 
ordet "heraf" og andelen af det 
samlede fedt og bindevæv (i 
procent)

                                                                                                                                                  
1 Ved mærkning på engelsk kan i stedet for denne betegnelse anvendes ingrediensens generiske navn for 

den pågældende dyreart.
2 Indholdet af bindevæv beregnes ud fra forholdet mellem kollagenindholdet og kødproteinindholdet. 

Kollagenindholdet er otte gange større end hydroxyprolinindholdet.
3 Mellemgulv og tyggemuskler er skeletmuskulatur, mens hjerte, tunge, andre muskler i hovedet end 

tyggemuskler, forknæled, haseled og hale ikke er det.
4 Ved mærkning på engelsk kan i stedet for denne betegnelse anvendes ingrediensens generiske navn for 

den pågældende dyreart.
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Or. en

Begrundelse

Det er uacceptabelt, at animalske produkter, som indeholder op til 55 % fedt og bindevæv, 
kan mærkes som "kød". Procentdelen af fedt og bindevæv bør derfor altid fremgå af 
ingredienslisten.

Ændringsforslag 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag VI - del B - punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Alle typer 
produkter, der er 
omfattet af 
definitionen af 
"maskinsepareret 
kød"

"maskinsepareret 
kød", hvor det 
samtidig 
angives(3), 
hvilke(n) 
dyreart(er) det 
hidrører fra

18. Alle typer 
produkter, der er 
omfattet af 
definitionen af 
"maskinsepareret 
kød"

"maskinsepareret 
kød", hvor det 
samtidig 
angives(3), 
hvilke(n) 
dyreart(er) det 
hidrører fra,
efterfulgt af ordet 
"heraf" og 
andelen af det 
samlede fedt og 
bindevæv (i 
procent)

Or. en

Begrundelse

Det er uacceptabelt, at animalske produkter, som indeholder op til 55 % fedt og bindevæv, 
kan mærkes som "kød". Procentdelen af fedt og bindevæv bør derfor altid fremgå af 
ingredienslisten.
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Ændringsforslag 704
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag VI - del C - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevaretilsætningsstoffer og enzymer, 
undtagen dem, der er angivet i artikel 21, 
litra b), der henhører under en af de i denne 
del anførte kategorier, angives ved 
betegnelsen på denne kategori, efterfulgt af 
deres specifikke navn eller deres EF-
nummer. Hvis en ingrediens henhører 
under flere kategorier, angives den, der 
svarer til ingrediensens hovedfunktion i 
fødevaren. Betegnelsen "modificeret 
stivelse" skal dog altid, hvis denne 
ingrediens kan indeholde gluten, 
suppleres med en oplysning om dens 
specifikke vegetabilske oprindelse.

Fødevaretilsætningsstoffer og enzymer, 
undtagen dem, der er angivet i artikel 21, 
litra b), der henhører under en af de i denne 
del anførte kategorier, angives ved 
betegnelsen på denne kategori, efterfulgt af 
deres specifikke navn, eller, hvor det er 
muligt, deres fælles eller generiske navn,
eller deres EF-nummer. Hvis en ingrediens 
henhører under flere kategorier, angives 
den, der svarer til ingrediensens 
hovedfunktion i fødevaren. 

Or. en

Begrundelse

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.
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Ændringsforslag 705
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Bilag VI - del C - liste

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Syre Syre
Surhedsregulerende middel Surhedsregulerende middel
Antiklumpningsmiddel Antiklumpningsmiddel
Skumdæmpningsmiddel Skumdæmpningsmiddel
Antioxidant Antioxidant
Fyldemiddel Fyldemiddel
Farve Farve
Emulgator Emulgator
Smeltesalt1 Smeltesalt2

Enzymer*
Konsistensmiddel Konsistensmiddel
Smagsforstærker Smagsforstærker
Melbehandlingsmiddel Melbehandlingsmiddel
Geleringsmiddel Geleringsmiddel
Overfladebehandlingsmiddel Overfladebehandlingsmiddel
Fugtighedsbevarende middel Fugtighedsbevarende middel
Modificeret stivelse3 Modificeret stivelse4

Konserveringsmiddel Konserveringsmiddel
Drivgas Drivgas
Hævemiddel Hævemiddel
Stabilisator Stabilisator
Sødestof Sødestof
Fortykningsmiddel Fortykningsmiddel

* Der skal ikke være krav om angivelse af 
det specifikke navn og EF-nummer.

Or. en

Begrundelse

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
                                               
1 Udelukkende for smelteost og produkter fremstillet på basis heraf.
2 Udelukkende for smelteost og produkter fremstillet på basis heraf.
3 Der kræves ikke angivelse af den specifikke betegnelse eller EF-nummer.
4 Der kræves ikke angivelse af den specifikke betegnelse eller EF-nummer.
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will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.

Ændringsforslag 706
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Bilag VI - del C - liste

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Syre Syre
Surhedsregulerende middel Surhedsregulerende middel
Antiklumpningsmiddel Antiklumpningsmiddel
Skumdæmpningsmiddel Skumdæmpningsmiddel
Antioxidant Antioxidant
Fyldemiddel Fyldemiddel
Farve Farve
Emulgator Emulgator
Smeltesalt Smeltesalt
Konsistensmiddel Konsistensmiddel
Smagsforstærker Smagsforstærker
Melbehandlingsmiddel Melbehandlingsmiddel
Geleringsmiddel Geleringsmiddel
Overfladebehandlingsmiddel Overfladebehandlingsmiddel
Fugtighedsbevarende middel Fugtighedsbevarende middel
Modificeret stivelse Modificeret stivelse

Celluloseekstrakt*
Konserveringsmiddel Konserveringsmiddel
Drivgas Drivgas
Hævemiddel Hævemiddel
Stabilisator Stabilisator
Sødestof Sødestof
Fortykningsmiddel Fortykningsmiddel

_____
* Der kræves ikke angivelse af den specifikke 
betegnelse eller EF-nummer.

Or. de

Begrundelse

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
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werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Ændringsforslag 707
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag VI - del D

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aromaer betegnes ved enten 
"aroma(er)" eller ved en mere specifik 
definition eller en beskrivelse af aromaen.

1. Aromaer betegnes ved følgende udtryk, 
jf. dog punkt 2:

- "aroma" eller en mere specifik 
betegnelse eller beskrivelse af aromaen, 
hvis den aromagivende bestanddel 
indeholder aromaer som defineret i artikel 
3, stk. 2, litra b)-h), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om 
aromaer og visse fødevareingredienser 
med aromagivende egenskaber til 
anvendelse i og på fødevarer (*)

2. Kinin og koffein anvendt som aroma 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare angives ved det specifikke navn i 
ingredienslisten umiddelbart efter 
betegnelsen "aroma(er)".

- "røgaroma", eller "røgaroma fremstillet 
af "fødevare(r) eller fødevarekategori 
eller -kilde(r)"" (f.eks. røgaromaer 
fremstillet af bøg) hvis den aromagivende 
bestanddel indeholder aromaer som 
defineret i artikel 3, stk. 2, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1334/2008 og giver 
fødevaren en røget duft og/eller smag.

3. Ordet "naturlig" eller andre ord med 
stort set samme betydning må kun 
anvendes for aromaer, såfremt den 
aromagivende bestanddel udelukkende 
indeholder aromastoffer som defineret i 
artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), i direktiv 
88/388/EØF, og/eller aromapræparater 
som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i 
nævnte direktiv.

2. Brugen af udtrykket "naturlig" til 
beskrivelse af aromaer skal være i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EF) nr. 1334/2008.

4. Hvis aromaens betegnelse indeholder 3. Uanset artikel 16, stk. 6, i forordning 
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en henvisning til de anvendte stoffers 
vegetabilske eller animalske art eller 
oprindelse, må ordet "naturlig" eller 
andre ord med stort set samme betydning 
kun anvendes, såfremt den aromagivende 
bestanddel udelukkende eller næsten 
udelukkende er udskilt af den pågældende 
fødevare eller den pågældende 
aromakilde gennem egnede fysiske 
processer, enzymprocesser, 
mikrobiologiske processer eller 
almindeligt anvendte 
tilberedningsprocesser for fødevarer.

(EF) nr. 1334/2008 må udtrykket 
"naturlig(e) aroma(er)" også anvendes, 
hvis betingelserne i samme artikels stk. 4 
eller 5 er opfyldt.

____
(*) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34

Or. en

Begrundelse

Forslaget bør bringes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1334/2008, som netop er 
offentliggjort, og som indeholder regler for aromaers betegnelse. Udtryk som "naturlig 
jordbæraroma med andre naturlige aromaer" er for lange, og virksomhederne bør derfor 
have mulighed for at anvende det kortere udtryk, "naturlig aroma", hvis de foretrækker det.

Ændringsforslag 708
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VIII - titel og punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ANGIVELSE AF NETTOINDHOLD ANGIVELSE AF NETTOINDHOLD

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter
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c) suppekoncentrater, kødekstrakter, 
saucer og salatdressinger, hvor mængden 
af det færdige produkt er angivet i liter 
eller milliliter på emballagen
d) færdigpakkede produkter med 
bagepulver og gær, hvor melets vægt er 
angivet på emballagen, og mængden 
stadig er tilstrækkelig til formålet efter 
den forventede lagring i handelssystemet
e) færdigpakkede produkter med 
cremepulver og tilsvarende produkter; 
tørrede produkter til tilberedning af puré, 
nudler og lignende tilbehør, hvor den 
mængde væske, der skal tilsættes under 
tilberedelsen, er angivet på emballagen.

Or. de

Begrundelse

Formålet med tilføjelserne er at bevare den nuværende retstilstand. For de nævnte 
produktgrupper (supper, saucer og de øvrige produkter, der er anført) er forbrugerne især 
interesserede i at få oplyst mængden af det færdige produkt. Når de skal beslutte, om de vil 
købe disse produkter, er det til gengæld mindre vigtigt, hvilken mængde af den oprindelige 
suppe- eller sauceblanding, der er tilstrækkelig til at opnå denne mængde.

Ændringsforslag 709
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades
for fødevarer:

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.
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c) hvis nettoindhold er under 50 g for 
konfekturevarer, chokolade og andre 
kakaobaserede produkter, samt produkter 
baseret på mandler eller nødder eller 
andre oliefrø;
d) hvis nettoindhold er under 100 g for 
kiks, kager og andet finere bagværk, 
e) og uden at anden særlig 
fællesskabslovgivning berøres heraf.

Or. en

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt flere lande, der tillader nationale undtagelser fra angivelsen 
af nettoindholdet (f.eks. Frankrig, Tyskland, Irland og Det Forenede Kongerige). Hvis dette 
ikke længere er muligt, skal det i bilaget fastsættes, at 50 g og 100 g er den laveste 
fællesnævner. 

Ændringsforslag 710
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.

c) hvis nettoindhold er under 50 g for 
konfekturevarer, chokolade og andre 
kakaobaserede produkter, samt produkter 
baseret på mandler eller nødder eller 
andre oliefrø;
d) hvis nettoindhold er under 100 g for 
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kiks, kager og andet finere bagværk, 
e) og uden at anden særlig 
fællesskabslovgivning berøres heraf.

Or. en

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt flere lande, der tillader nationale undtagelser fra angivelsen 
af nettoindholdet (f.eks. Frankrig, Tyskland, Irland og Det Forenede Kongerige). Hvis dette 
ikke længere er muligt, skal det i bilaget fastsættes, at 50 g og 100 g er den laveste 
fællesnævner.

Ændringsforslag 711
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse

aa) som sælges stykvis;
ab) som afvejes i køberens nærværelse, 
eller

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 
ml; denne bestemmelse gælder dog ikke 
for krydderier og krydderurter.

b) hvis nettoindhold er under 10 g eller 10 
ml; denne bestemmelse gælder dog ikke 
for krydderier og krydderurter.

Or. en

Begrundelse

Grænsen for det laveste nettoindhold er sat for lavt for mange fødevarer. F.eks. kan den 
sparsomme brug af nødder i en chokoladebar forårsage, at et produkt overskrider 
vægtgrænsen. Vi foreslår en minimumvægt på 10 g (en volumen på 10 cm3).
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Ændringsforslag 712
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

1. Angivelse af nettoindhold kan udelades 
for fødevarer:

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

a) for hvilke der forekommer betydelige 
tab af rumfang eller masse, og som sælges 
stykvis eller afvejes i køberens nærværelse, 
eller

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.

b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; 
denne bestemmelse gælder dog ikke for 
krydderier og krydderurter.

c) for hvilke, der er fastsat undtagelser i 
andre lovbestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Sproglig tilpasning for at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i (den 
tyske udgave af) mærkningsdirektivet 2000/13/EF ("Nettofüllmenge").

Litra c)henviser til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2001/111/EF om sukker (undtagelse for 
produkter med en nettovægt på under 20 g). I stk. 3 skal det derfor præciseres, at den slags 
særlige bestemmelser fortsat er gældende.

Ændringsforslag 713
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En fødevares nettomængde fastsættes 
i overensstemmelse med fællesskabets 
bestemmelser, eller, såfremt sådanne ikke 
findes, som foreskrevet i nationale 
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bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med artikel 24.

Ændringsforslag 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 5 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes.

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes. Prisen pr. 
kilogram for den pågældende fødevare 
skal udelukkende fastsættes ud fra den 
drænede nettovægt.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse har til formål at sikre, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til den 
angivne pris.

Ændringsforslag 715
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 5 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes.

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt på pakketidspunktet 
ligeledes.
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Or. en

Begrundelse

Nettovægten af en fødevare i fast form i en lage vil ændre sig i løbet af produktions- og 
afsætningsperioden som følge af normale vekselvirkninger mellem fødevaren i fast form og 
lagen. Hvor meget nettovægten ændrer sig, afhænger af en række forhold, f.eks.. tid, 
temperatur og transport- og oplagringsforhold. Derfor bør nettovægten angives på 
fremstillingstidspunktet, hvor fødevareproducenten er fuldt ud ansvarlig for produktet og kan 
angive nettovægten korrekt.

Ændringsforslag 716
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag VIII - punkt 5 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt ligeledes.

5. Såfremt en fødevare i fast form 
præsenteres i en lage, angives fødevarens 
drænede nettovægt på pakketidspunktet 
ligeledes.

Or. en

Begrundelse

Nettovægten af en fødevare i fast form i en lage vil ændre sig i løbet af produktions- og 
afsætningsperioden som følge af normale vekselvirkninger mellem fødevaren i fast form og 
lagen. Hvor meget nettovægten ændrer sig, afhænger af en række forhold, f.eks.. tid, 
temperatur og transport- og oplagringsforhold. Derfor bør nettovægten angives på 
fremstillingstidspunktet, hvor fødevareproducenten er fuldt ud ansvarlig for produktet og kan 
angive nettovægten korrekt.
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Ændringsforslag 717
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag IX - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DATO FOR MINDSTE HOLDBARHED DATOMÆRKNING

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 718
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag IX - punkt 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Datoen for mindste holdbarhed angives 
som følger:

1. Datomærkningen angives som følger:

Or. en

Begrundelse

Datomærkning er et område, der giver anledning til forvirring om, hvilke datoer der skal 
anvendes på hvilke fødevarer.  Ændringsforslaget har til formål at forenkle forslaget og 
dermed hjælpe fødevarevirksomhederne med at anvende en hensigtsmæssig datomærkning 
korrekt.
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Ændringsforslag 719
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag IX - punkt 1 - litra d - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datoen for mindste 
holdbarhed for:

d) Med forbehold af 
fællesskabsbestemmelser, der fastsætter 
andre datoangivelser, kræves der ingen 
anførelse af datomærkningen for:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 720
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Bilag IX - punkt 1 - litra d - led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bageri- og konditorvarer, der på grund af 
deres beskaffenhed normalt fortæres
inden 24 timer efter fremstillingen,

- bageri- og konditorvarer, når de er blevet 
solgt inden 24 timer efter fremstillingen,

Or. fr

Begrundelse

Det tidsrum, der skal tages hensyn til, er salgsperioden, ikke hvornår forbrugeren fortærer 
varen, da dette ikke er muligt at kontrollere.
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Ændringsforslag 721
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Bilag IX - punkt 2 - litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "sidste anvendelsesdato" skal angives 
på de enkelte færdigpakkede portioner.

Or. fr

Begrundelse

Enkeltportioner kan adskilles fra pakken eller partiet, som de er blevet solgt i, så det er 
vigtigt, at hver af de løse portioner er forsynet med "sidste anvendelsesdato".

Ændringsforslag 722
Péter Olajos

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

REFERENCEINDTAG AF VITAMINER 
OG MINERALER (VOKSNE)

DAGLIGT REFERENCEINDTAG AF 
VITAMINER OG MINERALER 
(VOKSNE)

Or. en

Begrundelse

Redaktionel bemærkning.
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Ændringsforslag 723
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - punkt 1 - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vitamin A (µg) 800 Vitamin A (µg) 800
Vitamin D (µg) 5 Vitamin D (µg) 5

Vitamin E (mg) 10 Vitamin E (mg) 12
Vitamin K (µg) 75

Vitamin C (mg) 60 Vitamin C (mg) 80
Thiamin (mg) 1,4 Thiamin (vitamin 

B1) (mg)
1,1

Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Folinsyre (µg) 200
Vitamin B12(µg) 1 Vitamin B12(µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (mg) 50
Pantothensyre 
(mg)

6 Pantothensyre 
(mg)

6

Kalium (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Calcium (mg) 800 Calcium (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Jern (mg) 14 Jern (mg) 14

Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Zink (mg) 15 Zink (mg) 15

Kobber (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Selen (µg) 55
Chrom (µg) 40
Molybdæn (µg) 50
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Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Or. de

Begrundelse

ADT-værdierne bør bringes i overensstemmelse med de nye referenceværdier i henhold til 
ændringen af direktiv 2008/100/EF om næringsdeklaration (EUT L 285, s. 9).

Ændringsforslag 724
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt bør et indhold på 15 % af den i 
punkt anførte anbefalede tilførsel i 100 g 
eller 100 ml eller pr. pakning, hvis denne 
kun indeholder en enkelt portion, lægges til 
grund ved bestemmelsen af, hvad der 
udgør en "betydelig mængde".

Generelt bør et indhold på

- 15 % af RDT pr. 100 g eller pr. portion for
faste produkter eller
- 7,5 % af ADT pr. 100 ml eller pr. portion for 
væsker eller
- 5 % af ADT pr. 100 kcal (12 % af ADT 1 MJ), 
eller
- en mængde, der er fastsat i henhold til 

undtagelser efter artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer, eller
- pr. pakning, hvis denne kun indeholder en 
enkelt portion eller portionernes mængde 
og antal er angivet tydeligt på pakken, 
lægges til grund ved bestemmelsen af, 
hvad der udgør en "betydelig mængde"

Or. en
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Begrundelse

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Ændringsforslag 725
Péter Olajos

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt bør et indhold på 15 % af den i 
punkt anførte anbefalede tilførsel i 100 g 
eller 100 ml eller pr. pakning, hvis denne 
kun indeholder en enkelt portion, lægges til 
grund ved bestemmelsen af, hvad der 
udgør en "betydelig mængde".

Generelt bør

- 15 % af RDT pr. 100 g eller pr. portion for 
faste produkter eller
- 7,5 % af ADT pr. 100 ml eller pr. portion for 
væsker eller
- 5 % af ADT pr. 100 kcal (12 % af ADT 1 MJ), 
eller
- en mængde, der er fastsat i henhold til 

undtagelser efter artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer, eller
pr. pakning, hvis denne kun indeholder en 
enkelt portion, lægges til grund ved 
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bestemmelsen af, hvad der udgør en 
"betydelig mængde"

Or. en

Begrundelse

For drikkevarer, der kan indtages i større mængder end faste fødevarer, er 15 % af ADT et 
for højt niveau til at blive anset for en "betydelig" mængde. I henhold til Codex Alimentarius 
vil en mere hensigtsmæssig værdi være 7,5 % pr. 100 ml eller pr. portion (uden den 
begrænsning, at pakken kan indeholde en enkelt portion). Ved at tage hensyn til Codex 
Alimentarius bør bestemmelserne for fastlæggelse af en betydelig mængde baseret på "pr. 
portion" eller "pr. servering", (hvilket er særligt vigtigt for fødevarer, der indtages i 
portioner, der er større end 100 g).

Ændringsforslag 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt bør et indhold på 15 % af den i 
punkt anførte anbefalede tilførsel i 100 g 
eller 100 ml eller pr. pakning, hvis denne 
kun indeholder en enkelt portion, lægges 
til grund ved bestemmelsen af, hvad der 
udgør en "betydelig mængde".

Generelt bør et indhold på 15 % af ADT 
pr. 100 g eller pr. portion for faste stoffer 
eller 7,5 % af ADT pr. 100 ml eller pr. 
portion for væsker eller 5 % af ADT pr. 
100 kcal (12 % af ADT 1 MJ) eller en 
mængde, der er fastsat i henhold til 
undtagelser efter artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt 
visse andre stoffer til fødevarer.

Or. en

Begrundelse

En hensigtsmæssig værdi for en "betydelig mængde" tager hensyn til energitætheden i nogle 
fødevarer, der er sammensat med henblik på at opfylde bestemte ernæringsbehov, og det 
forhold, at et flydende produkt ofte indtages i større mængder. En "betydelig mængde" pr. 
portion bør være uden den begrænsning, at pakken kan indeholde en enkelt portion.
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Ændringsforslag 727
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt bør et indhold på 15 % af den i 
punkt anførte anbefalede tilførsel i 100 g 
eller 100 ml eller pr. pakning, hvis denne 
kun indeholder en enkelt portion, lægges til 
grund ved bestemmelsen af, hvad der 
udgør en "betydelig mængde".

Generelt bør et indhold på 15 % af den 
anbefalede tilførsel i 100 g eller 7,5 % af 
den anbefalede tilførsel 100 ml eller 5 % 
af den anbefalede tilførsel i 100 kcal eller 
pr. pakning, hvis denne kun indeholder en 
enkelt portion, lægges til grund ved 
bestemmelsen af, hvad der udgør en 
"betydelig mængde".

Or. en

Ændringsforslag 728
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Bilag XI - del A - punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt bør et indhold på 15 % af den i 
punkt anførte anbefalede tilførsel i 100 g 
eller 100 ml eller pr. pakning, hvis denne 
kun indeholder en enkelt portion, lægges til 
grund ved bestemmelsen af, hvad der 
udgør en "betydelig mængde".

Generelt bør et indhold på 15 % af den 
anbefalede tilførsel i 100 g eller 7,5 % af den 
anbefalede tilførsel i 100 ml eller 5 % af den 
anbefalede tilførsel i 100 kcal eller pr. 
pakning, hvis denne kun indeholder en 
enkelt portion eller portionernes mængde 
og antal er angivet tydeligt på pakken, 
lægges til grund ved bestemmelsen af, 
hvad der udgør en "betydelig mængde".

Or. en

Begrundelse

Hvis man kun tæller den anbefalede tilførsel i 100 g eller 100 ml eller pr. pakning, tager man 
ikke hensyn til, at nogle produkter forbruges i andre mængder. I henhold til forslaget vil det 
ved vandholdige levnedsmidler og/eller lavenergifødevarer ikke være tilladt at henvise til 
indholdet af vitaminer og mineraler. Dette bør ikke være tilfældet.
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Ændringsforslag 729
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag XI - del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

REFERENCEINDTAG AF ENERGI OG 
VISSE ANDRE NÆRINGSSTOFFER 
END VITAMINER OG MINERALER 
(VOKSNE)

udgår

Energi eller 
næringsstof Referenceindtag

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Fedt i alt 70 g

Mættede 
fedtsyrer

20 g

Kulhydrat 230 g

Sukkerarter 90 g

Salt 6 g

Or. de

Begrundelse

En konsekvens af sletningen af første sætning i artikel 31, stk. 3.

Ændringsforslag 730
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag XI - del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL B - REFERENCEINDTAG AF udgår
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ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END 
VITAMINER OG MINERALER 
(VOKSNE)
Energi eller 
næringsstof Referenceindtag

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Fedt i alt 70 g

Mættede 
fedtsyrer

20 g

Kulhydrat 230 g

Sukkerarter 90 g

Salt 6 g

Or. en

Begrundelse

En konsekvens af sletningen i artikel 31, stk. 3.

Ændringsforslag 731
Niels Busk

Forslag til forordning
Bilag XI - del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL B - REFERENCEINDTAG AF 
ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END 
VITAMINER OG MINERALER 
(VOKSNE)

udgår

Energi eller 
næringsstof Referenceindtag

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)
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Fedt i alt 70 g

Mættede 
fedtsyrer

20 g

Kulhydrat 230 g

Sukkerarter 90 g

Salt 6 g

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 732
Johannes Lebech

Forslag til forordning
Bilag XI - del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL B - REFERENCEINDTAG AF 
ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END 
VITAMINER OG MINERALER 
(VOKSNE)

udgår

Energi eller 
næringsstof Referenceindtag

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Fedt i alt 70 g

Mættede 
fedtsyrer

20 g
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Kulhydrat 230 g

Sukkerarter 90 g

Salt 6 g

Or. en

Begrundelse

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 
The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       
Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Ændringsforslag 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag XI - del B - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energi eller 
næringsstof Referenceindtag Energi eller 

næringsstof Referenceindtag

Adlib Express Watermark



AM\762309DA.doc 67/81 PE418.220v01-00

DA

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Energi

Fedt i alt 70 g Fedt i alt

Mættede fedtsyrer 20 g Mættede fedtsyrer

Kulhydrat 230 g Kulhydrat
Sukkerarter 90 g Sukkerarter

Salt 6 g Salt

_______
* Værdierne skal angives med henvisning 
til artikel 31, stk. 3a (ny)

Or. en

Begrundelse

De nuværende værdier i Bilag XI er ikke resultatet af uafhængig forskning og adskiller sig fra 
anbefalinger som f.eks. fra det britiske agentur for fødevarestandard eller WHO. I øjeblikket 
arbejder EFSA på at indføre sådanne referenceværdier for den daglige indtagelse med 
henblik på at fremsætte forslag i foråret 2009. Man bør tage hensyn til disse, når man 
fastsætter referenceværdierne for den daglige indtagelse. Hænger sammen med ÆF til artikel 
31, stk. 3a (ny).

Ændringsforslag 734
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XI - del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL B - REFERENCEINDTAG AF 
ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END VITAMINER 
OG MINERALER (VOKSNE)

DEL B - REFERENCEINDTAG AF 
ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END VITAMINER 
OG MINERALER (VOKSNE)

Energi eller 
næringsstof

Referenceindtag Energi eller 
næringsstof

Referenceindtag

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)
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Fedt i alt 70 g Fedt i alt 70 g

Mættede fedtsyrer 20 g Mættede fedtsyrer 20 g

Kulhydrat 230 g Kulhydrat 230 g

Sukkerarter 90 g Sukkerarter 90 g

Salt 6 g Natrium 2,4 g

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 735
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag XI - del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL B - REFERENCEINDTAG AF 
ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END VITAMINER 
OG MINERALER (VOKSNE)

DEL B - REFERENCEINDTAG AF 
ENERGI OG VISSE ANDRE 
NÆRINGSSTOFFER END VITAMINER 
OG MINERALER (VOKSNE)

Energi eller 
næringsstof Referenceindtag Energi eller 

næringsstof Referenceindtag

Energi 8 400 kJ (2 000 
kcal)

Energi (2 000 kcal)

Fedt i alt 70 g Fedt i alt 70 g

Mættede fedtsyrer 20 g Mættede fedtsyrer 20 g

Kulhydrat 230 g Kulhydrat 230 g

Sukkerarter 90 g Sukkerarter 90 g
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Salt 6 g Salt 6 g

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med bilag XIII, del A.

Ændringsforslag 736
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Bilag XI - del B a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frivillig angivelse af referenceværdier for 
daglig indtagelse for børn (GDA) på
forpakningen til fødevareprodukter, hvis 
disse fremstilles specifikt til børn.

Or. hu

Begrundelse

Når der er tale om produkter, der fremstilles specifikt til børn, er det vigtigt at kende 
produkternes næringsindhold udtrykt i den anbefalede daglige indtagelse for børn (GDA), 
således at forældrene kan træffe en ansvarlig beslutning om, hvorvidt de skal købe et bestemt 
produkt til deres børn.

Ændringsforslag 737
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag XII - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— kulhydrat 
(undtagen 
polyoler)

4 kcal/g — 17 
kJ/g

— kulhydrat 
(undtagen 
polyoler)

4 kcal/g 
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— polyoler 2,4 kcal/g — 10 
kJ/g

— polyoler 2,4 kcal/g 

— protein 4 kcal/g — 17 
kJ/g

— protein 4 kcal/g 

— fedt 9 kcal/g — 37 
kJ/g

— fedt 9 kcal/g 

—
salatrimty

per

6 kcal/g — 25 
kJ/g

—
salatrimty

per

6 kcal/g 

— alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g — 29 
kJ/g

— alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g 

— organisk 
syre

3 kcal/g — 13 
kJ/g

— organisk 
syre

3 kcal/g 

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med bilag XIII, del A.

Ændringsforslag 738
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag XII - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— kulhydrat 
(undtagen 
polyoler)

4 kcal/g — 17 
kJ/g

— kulhydrat 
(undtagen 
polyoler)

4 kcal/g 

— polyoler 2,4 kcal/g — 10 
kJ/g

— polyoler 2,4 kcal/g 

— protein 4 kcal/g — 17 
kJ/g

— protein 4 kcal/g 

— fedt 9 kcal/g — 37 
kJ/g

— fedt 9 kcal/g 
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—
salatrimty

per

6 kcal/g — 25 
kJ/g

—
salatrimty

per

6 kcal/g 

— alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g — 29 
kJ/g

— alkohol 
(ethanol)

7 kcal/g 

— organisk 
syre

3 kcal/g — 13 
kJ/g

— organisk 
syre

3 kcal/g 

Or. de

Begrundelse

Regning med to forskellige enheder fører til modstridende resultater på grund af 
inkonsekvente omregningsfaktorer. Da "kcal" er en måleenhed, som forbrugerne bedre 
forstår end enheden "kJ", bør deklarationen udelukkende angives i "kcal".

Ændringsforslag 739
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag XIII - del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enheder, der skal benyttes i 
næringsdeklarationen, er følgende:

De enheder, der skal benyttes i 
næringsmærkningen, er følgende:

— energi kJ og kcal — energi kcal

— fedt — fedt
— kulhydrat — kulhydrat

— kostfibre — kostfibre
— protein — protein

— salt

gram (g)

— natrium

gram (g)

— vitaminer 
og mineraler

de enheder, der er 
anført i bilag XI, 
del A, punkt 1

— vitaminer 
og mineraler

de enheder, der er 
anført i bilag XI, 
del A, punkt 1

— andre 
stoffer

de enheder, der er 
relevante for hver 
af de pågældende 
stoffer

— andre 
stoffer

de enheder, der er 
relevante for hver 
af de pågældende 
stoffer
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Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 740
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag XIII - del A - tabel - række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— energi kJ og kcal — energi kcal

Or. en

Begrundelse

Fødevarers energiværdi bør kun angives i kcal, fordi "kalorie" er blevet et almindeligt udtryk 
i daglig sprogbrug i Europa.

Ændringsforslag 741
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XIII - del A - tabel - række 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— salt — natrium
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 742
Péter Olajos

Forslag til forordning
Bilag XIII - del B - punkt 2 - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fedt g fedt g

heraf: heraf:
— mættede 
fedtsyrer

g — mættede 
fedtsyrer

g

— transfedtsyrer g — transfedtsyrer g

—
enkeltumættede 
fedtsyrer

g —
enkeltumættede 
fedtsyrer

g

— flerumættede 
fedtsyrer

g — flerumættede 
fedtsyrer

g

— kolesterol mg

Or. en

Begrundelse

Mængden af kolesterol skal anføres, når der fremsættes ernæringsanprisninger som f.eks. 
"lavt kolesterolindhold" og "kolesterolfri". Forordningen om fødevareinformation til
forbrugerne bør derfor give mulighed for at nævne kolesterolindholdet i tabellen i Bilag XIII, 
del B og C.
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Ændringsforslag 743
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag XIII - del C - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

energi kJ og kcal energi kcal

fedt g protein

kulhydrat

g

heraf: heraf:

— mættede
fedtsyrer

g — sukkerarter

—    polyoler

g

— transfedtsyrer g —    stivelse g

—
enkeltumætt
ede fedtsyrer

g fedt

heraf:

g

—
flerumætt

ede fedtsyrer

g — mættede 
fedtsyrer

—     
enkeltumætt
ede fedtsyrer                            

—    flerumættede 
fedtsyrer

—     
transfedtsyre
r

—    kolesterol

g

g

g

g

kulhydrat g kostfibre g

heraf: natrium

— sukkerarter g

— polyoler g
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— stivelse g

kostfibre g

protein g

salt g

vitaminer og 
mineraler

de enheder, der 
er anført i bilag 
XI, del A, punkt 
1

vitaminer* og 
mineraler

de enheder, der 
er anført i bilag 
XI, del A, punkt 
1

*forkortelsen 
"vit." er tilladt

andre stoffer relevante 
enheder for de 
pågældende 
stoffer

Or. de

Begrundelse

Den nuværende rækkefølge af næringsstofferne på næringsdeklarationen (dvs. energi, 
protein, kulhydrat og fedt) bør bevares. Den generelle henvisning i betragtning 32 og 33 til 
"... visse næringselementer af betydning for folkesundheden" kan ikke begrunde en ændring af 
rækkefølgen. Desuden henvises der i alle ernæringsanbefalinger til disse 
makronæringsstoffer; forbrugerne har vænnet sig til og har "lært" denne måde at præsentere 
oplysningerne på.

Ændringsforslag 744
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Bilag XIII - del C - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

energi kJ og kcal energi kcal

fedt g fedt g

heraf: heraf:
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— mættede 
fedtsyrer

g — mættede 
fedtsyrer

g

— transfedtsyrer g — transfedtsyrer g

—
enkeltumætt
ede fedtsyrer

g —
enkeltumætt
ede fedtsyrer

g

— flerumættede
fedtsyrer

g — flerumættede 
fedtsyrer

g

kulhydrat g kulhydrat g

heraf: heraf:

— sukkerarter g — sukkerarter g

— polyoler g — polyoler g

— stivelse g — stivelse g

kostfibre g kostfibre g

protein g protein g

natrium g

heraf

salt g salt g

kolesterol mg

vitaminer og 
mineraler

de enheder, der er 
anført i bilag XI, 
del A, punkt 1

vitaminer og 
mineraler

de enheder, der er 
anført i bilag XI, 
del A, punkt 1

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med artikel 29, stk. 2.
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Ændringsforslag 745
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XIII - del C - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

energi kJ og kcal energi kJ og kcal

fedt g fedt g

heraf: heraf:

— mættede 
fedtsyrer

g — mættede 
fedtsyrer

g

— transfedtsyrer g — transfedtsyrer g

—
enkeltumætt
ede fedtsyrer

g —
enkeltumætt
ede fedtsyrer

g

— flerumættede 
fedtsyrer

g — flerumættede 
fedtsyrer

g

kulhydrat g kulhydrat g

heraf: heraf:

— sukkerarter g — sukkerarter g

— polyoler g — polyoler g

— stivelse g — stivelse g

kostfibre g kostfibre g

protein g protein g

salt g natrium g

vitaminer og 
mineraler

de enheder, der er 
anført i bilag XI, 
del A, punkt 1

vitaminer og 
mineraler

de enheder, der er 
anført i bilag XI, 
del A, punkt 1

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 746
Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag XIII - del C - titel og tabel - kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rækkefølgen af energiværdier og 
næringsstoffer i en næringsdeklaration

Rækkefølgen af energiværdier og 
næringsstoffer i en frivillig udvidelse af 
næringsdeklaration

Rækkefølgen af oplysninger om 
energiværdi og næringsstoffer er følgende:

Rækkefølgen af oplysninger om 
energiværdi og næringsstoffer er følgende:

energi energi

protein

fedt fedt

heraf: heraf:

— mættede fedtsyrer — mættede fedtsyrer

— transfedtsyrer — transfedtsyrer

— enkeltumættede fedtsyrer — enkeltumættede fedtsyrer

— flerumættede fedtsyrer — flerumættede fedtsyrer

kulhydrat kulhydrat

heraf: heraf:

— sukkerarter — sukkerarter

— polyoler — polyoler

— stivelse — stivelse
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kostfibre kostfibre

protein

salt salt

vitaminer og mineraler vitaminer og mineraler

Or. de

Begrundelse

Protein er et livsvigtigt næringsstof og skal derfor stå først; se bilag I, punkt 1, litra b).

Ændringsforslag 747
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag XIII a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG XIIIa
Læselighed
1. Definition af x-højde.

Or. en

Begrundelse

Dette nye bilag er nødvendigt for at kunne definere en skriftstørrelse, der er større end eller
lig med 1,2 mm.
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Ændringsforslag 748
John Bowis

Forslag til forordning
Bilag XIII b (nyt)

Ændringsforslag

BILAG XIII b
Læselighed
Følgende kriterier bør overvejes ved udformning af etiketterne. Hvis et eller flere af 
kriterierne ikke kan opfyldes, bør man overveje at benytte en større skrifttype end den, der 
angives i artikel 14.1.
Kriterier Anbefaling Mål Bør undgås

Kontrast Sort skrifttype på 
hvid baggrund 
eller en god  
tonekontrast.

70 % 
luminansforhold

Mørk skrifttype 
på mørk 
baggrund

Lys skrifttype på 
lys baggrund

Grøn/rød eller 
andre 
kombinationer, 
der vanskeliggør 
læsningen for 
farveblinde.

Teksttype og 
format

Åbne skrifttyper 
som Arial til 
bogstaver

Fed skrifttype, hvis 
trykkekvaliteten 
bevares

Udsmykkede 
skrifttyper

Skyggevirkning 

Kursiv

Layout Tekst, der starter 
fra og flugter 
med venstre 
margin

Tekstombrydning

Trykkekvalitet, 
afhængig af 
metoden

Ved trykke-
systemer, der kan 
føre til ringere 
trykkekvalitet, 
skal man være 
omhyggelig med 
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at sørge for en 
god skarphed og 
opløsning af 
teksten, 
justeringen og 
farveregistret.

Hvide områder 
omkring teksten

Tilstrækkelig 
plads omkring 
teksten

Mindst 80 % af 
skrifttype-
størrelsen

Overflader Mat trykflade Metalliske og 
skinnende 
overflader

Ru overflader

Or. en

Begrundelse

I dette nye bilag tilføjes et sæt kriterier for læselighed, som bør overvejes ved udformning af 
etiketterne.
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