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Ändringsförslag 646
John Bowis, Chris Davies

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. näringsvärdesdeklaration: uppgifter som
består av

1. näringsvärdesdeklaration: uppgifter som 
anger

a) energivärde, eller a) energivärde, eller
b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena

b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena (och deras beståndsdelar)

– fett, – fett,

– kolhydrater, – kolhydrater,

– kostfibrer, – kostfibrer,

– protein, – protein,

– salt, – salt,
– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI

– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI

Or. en

Ändringsförslag 647
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. näringsvärdesdeklaration: uppgifter som 
består av

1. näringsvärdesdeklaration: uppgifter som 
består av

a) energivärde, eller a) energivärde, eller

b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena

b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena (samt alla ämnen som 
tillhör en av dessa kategorier eller utgör
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beståndsdelar av ämnen som tillhör 
någon av dessa kategorier)

– fett, – fett,
– kolhydrater, – kolhydrater,

– kostfibrer, – kostfibrer,
– protein, – protein,

– salt, – natrium,
– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i 
bilaga XI.

2. fett: sammanlagda mängden lipider, 
även fosfolipider.

2. fett: sammanlagda mängden lipider, 
även fosfolipider.

3. mättade fettsyror: fettsyror utan 
dubbelbindning.

3. mättade fettsyror: fettsyror utan 
kol-koldubbelbindning.

4. transfettsyror: fettsyror med minst en 
icke-konjugerad (dvs. åtskild av minst en 
metylengrupp) kol-koldubbelbindning i 
transställning.

4. transfettsyror: fettsyror med minst en 
icke-konjugerad (dvs. åtskild av minst en 
metylengrupp) kol-koldubbelbindning i 
transställning.

5. enkelomättade fettsyror: fettsyror med
en cis-dubbelbindning.

5. enkelomättade fettsyror: fettsyror med 
en kol-koldubbelbindning, som finns i en
cis-dubbelbindning.

6. fleromättade fettsyror: fettsyror med 
metylenåtskilda cis-cis-dubbelbindningar.

6. fleromättade fettsyror: fettsyror med 
minst två isolerade kol-
koldubbelbindningar.

7. kolhydrat: varje kolhydrat som kan 
omvandlas i människokroppen, även 
polyoler.

7. kolhydrat: varje kolhydrat som kan 
omvandlas i människokroppen, även 
polyoler.

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler.

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler och isomaltulos och 
D-tagatos.

9. polyoler: alkoholer som innehåller mer 
än två hydroxigrupper.

9. polyoler: alkoholer som innehåller mer 
än två hydroxigrupper.

10 protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25.

10. protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25. (6,38 för mjölkprotein 
och 5,71 för sojaprotein).
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Or. de

Motivering

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).

Ändringsförslag 648
Riitta Myller

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– salt, – natrium i salt och tillsatser,

Or. fi
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Motivering

I vissa produktkategorier kan tillsatsämnena innehålla en avsevärd mängd natrium. I 
kriterierna för användning av den finska hjärtsymbolen, som anger vilka livsmedel som 
bidrar till ett sunt hjärta, beaktas till exempel även natrium i tillsatsämnena.

Ändringsförslag 649
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– salt, – natrium,

Or. en

Motivering

Salt (natriumklorid) är inte den enda natriumkällan i kosten. Det finns många andra 
natriumsalter än natriumklorid (till exempel natrimglutamat och natriumkarbonat). 
Informationen skulle inte vara korrekt om endast ”natrium från salt” anges eftersom endast 
en minimal del av det verkliga innehållet tas med.

Ändringsförslag 650
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler.

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler och isomaltulos.

Or. en

Motivering

Isomaltulos är ett godkänt nytt livsmedel som omfattas av definitionen av kolhydrater. Det bör 
inte klassificeras som ”socker” eftersom dess viktigaste fysiska egenskaper skiljer sig från 
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traditionellt socker. Isomaltulos är tandvänligt och frigörs långsamt i kroppen, vilket ger en 
låg blodsockerreaktion samtidigt som det är fullkomligt smältbart.

Ändringsförslag 651
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler.

8. sockerarter: alla monosackarider och 
disackarider som förekommer i livsmedel, 
dock inte polyoler, isomaltulos och 
D-tagatos.

Or. en

Motivering

Isomaltulos och D-tagatos är godkända nya livsmedel, som omfattas av definitionen av 
kolhydrater. Isomaltulos och D-tagatos ska inte betraktas som ”socker” eftersom de på grund 
av sina fysiska egenskaper skiljer sig markant från traditionellt socker. De är dessutom 
tandvändliga, har låg inverkan på kroppens blodsocker och har låg kalorihalt.

Ändringsförslag 652
Avril Doyle

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. polyoler: alkoholer som innehåller mer 
än två hydroxigrupper.

9. polyoler: kolhydrater som är 
reducerade mono-, di-, oligo- eller 
polysackarider och som klassificeras som 
godkända sötningsmedel.

Or. en
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Motivering

 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 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.

Ändringsförslag 653
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. salt: den salthalt som beräknas med 
följande formel: salt = natrium × 2,5.

11. natrium: den totala mängden natrium 
i ett visst livsmedel.

Or. en

Motivering

”Salthalt” och ”motsvarighet till salthalt” har inte samma innebörd. ”Salthalt” är den 
faktiska mängd salt som finns i livsmedlet. ”Motsvarighet till salthalt” är en teoretisk mängd 
salt som beräknats utifrån den totala mängden natrium i livsmedlet.
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Ändringsförslag 654
Avril Doyle

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Spannmål som används för 
framställning av destillat eller etanol för 
spritdrycker och andra drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol.

d) Spannmål som används för 
framställning av alkoholdestillat.

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att göra undantaget mer explicit och anpassa det till EFSA:s 
yttrande. Den ursprungliga lydelsen skulle kunna leda till att produkter märks som 
allergiframkallande även om de, såsom EFSA:s yttrande visar, inte innehåller några 
allergiframkallande ämnen. Kommissionen håller med om att den nuvarande lydelsen 
behöver ändras, så att inte sårbara konsumenter vilseleds.

Ändringsförslag 655
Avril Doyle

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vassle som används för framställning av 
destillat eller etanol för spritdrycker och 
andra drycker som innehåller mer än 1,2 
volymprocent alkohol.

a) Vassle som används för framställning av 
alkoholdestillat.

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att göra undantaget mer explicit och anpassa det till EFSA:s 
yttrande. Den ursprungliga lydelsen skulle kunna leda till att produkter märks som 
allergiframkallande även om de, såsom EFSA:s yttrande visar, inte innehåller några 
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allergiframkallande ämnen. Kommissionen håller med om att den nuvarande lydelsen 
behöver ändras, så att inte sårbara konsumenter vilseleds.

Ändringsförslag 656
Avril Doyle

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nötter som används för framställning av 
destillat eller etanol för spritdrycker och 
andra drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol.

a) Nötter som används för framställning av 
alkoholdestillat.

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att göra undantaget mer explicit och anpassa det till EFSA:s 
yttrande. Den ursprungliga lydelsen skulle kunna leda till att produkter märks som 
allergiframkallande även om de, såsom EFSA:s yttrande visar, inte innehåller några 
allergiframkallande ämnen. Kommissionen håller med om att den nuvarande lydelsen 
behöver ändras, så att inte sårbara konsumenter vilseleds.

Ändringsförslag 657
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Svaveldioxid och sulfit i 
koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 
10 mg/liter uttryckt som SO2.

12. Svaveldioxid och sulfit i 
koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 
10 mg/liter uttryckt som SO2, i den 
produkt som konsumeras.

Or. en
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Motivering

Genom denna ändring förtydligas att de fastställda gränserna endast är relevanta för
livsmedel som är färdiga för konsumtion, eftersom bestämmelsen gäller allergi eller 
intolerans som orsakas av att livsmedel konsumeras och därmed inte kan tillämpas på 
produkter i koncentrerad form som måste beredas före konsumtion.

Ändringsförslag 658
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. LIVSMEDEL SOM FÖRPACKATS I VISSA 
GASER

1.1 Livsmedel vars 
hållbarhet 
förlängts med hjälp 
av 
förpackningsgaser 
som godkänts 
enligt rådets 
direktiv 89/107/EE
G1

”Förpackad i en 
skyddande 
atmosfär”

utgår

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika en dubbel deklaration.

När det gäller punkt 1.1 ger denna deklaration ingen ytterligare information till konsumenten. 
Konsumenterna bör se på hållbarhetsdatumet.

Vi anser att den obligatoriska dubbla märkningen av sötningsmedel är onödig.
Sötningsmedlen finns tydligt utsatta i ingrediensförteckningen och där det är nödvändigt finns 
ett varningsmärke om förekomst av fenylalanin. Bestämmelsen antogs vid en tidpunkt när 
användningen av sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll var mindre vanlig inom EU och detta 
förslag ger en utmärkt möjlighet till förenkling.

                                               
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.
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Ändringsförslag 659
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Livsmedel 
som innehåller 
ett eller flera 
sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv
89/107/EEG

Uppgiften 
”innehåller 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning.

utgår

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika dubbel deklaration.

När det gäller punkt 1.1 ger denna deklaration ingen ytterligare information till konsumenten. 
Konsumenterna bör se på hållbarhetsdatumet.

Vi anser att den obligatoriska dubbla märkningen av sötningsmedel är onödig. 
Sötningsmedlen finns tydligt utsatta i ingrediensförteckningen och där det är nödvändigt finns 
ett varningsmärke om förekomst av fenylalanin. Bestämmelsen antogs vid en tidpunkt när 
användningen av sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll var mindre vanlig inom EU och detta 
förslag ger en utmärkt möjlighet till förenkling.

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

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Livsmedel 
som innehåller 
ett eller flera 

Uppgiften 
”innehåller 
sötningsmedel” 

utgår
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sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv 
89/107/EEG

ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning.

Or. en

Motivering

Vi anser att den obligatoriska dubbla märkningen av sötningsmedel är onödig. 
Sötningsmedlen finns tydligt utsatta i ingrediensförteckningen och där det är nödvändigt finns 
ett varningsmärke om förekomst av fenylalanin. Bestämmelsen antogs vid en tidpunkt när 
användningen av sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll var mindre vanlig inom EU och detta 
förslag ger en utmärkt möjlighet till förenkling.

Ändringsförslag 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Livsmedel 
som innehåller ett 
eller flera 
sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv 
89/107/EEG

Uppgiften 
”innehåller 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning.

2.1 Livsmedel 
som innehåller ett 
eller flera 
sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv 
89/107/EEG

Uppgiften 
”innehåller 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning i det 
huvudsakliga 
synfältet.

Or. en

Ändringsförslag 662
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Livsmedel 
som innehåller 

Uppgiften 
”innehåller 

utgår
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såväl en eller 
flera tillsatta 
sockerarter som 
ett eller flera 
sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv 
89/107/EEG

socker och 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika dubbel deklaration.

När det gäller punkt 1.1 ger denna deklaration ingen ytterligare information till konsumenten. 
Konsumenterna bör se på hållbarhetsdatumet.

Vi anser att den obligatoriska dubbla märkningen av sötningsmedel är onödig. 
Sötningsmedlen finns tydligt utsatta i ingrediensförteckningen och där det är nödvändigt finns 
ett varningsmärke om förekomst av fenylalanin. Bestämmelsen antogs vid en tidpunkt när 
användningen av sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll var mindre vanlig inom EU och detta 
förslag ger en utmärkt möjlighet till förenkling. 

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

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Livsmedel 
som innehåller 
såväl en eller 
flera tillsatta 
sockerarter som 
ett eller flera 
sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv 
89/107/EEG

Uppgiften 
”innehåller 
socker och 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning.

utgår

Or. en
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Motivering

Vi anser att den obligatoriska dubbla märkningen av sötningsmedel är onödig. 
Sötningsmedlen finns tydligt utsatta i ingrediensförteckningen och där det är nödvändigt finns 
ett varningsmärke om förekomst av fenylalanin. Bestämmelsen antogs vid en tidpunkt när 
användningen av sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll var mindre vanlig inom EU och detta 
förslag ger en utmärkt möjlighet till förenkling.

Ändringsförslag 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 Livsmedel 
som innehåller 
såväl en eller 
flera tillsatta 
sockerarter som 
ett eller flera 
sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv 
89/107/EEG

Uppgiften 
”innehåller socker 
och 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning.

2.2 Livsmedel 
som innehåller 
såväl en eller 
flera tillsatta 
sockerarter som 
ett eller flera 
sötningsmedel 
som godkänts 
enligt direktiv 
89/107/EEG

Uppgiften 
”innehåller socker 
och 
sötningsmedel” 
ska åtfölja 
livsmedlets 
beteckning i det 
huvudsakliga 
synfältet.

Or. en

Ändringsförslag 665
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 Livsmedel 
som innehåller 
aspartam som 
godkänts enligt 
direktiv 
89/107/EEG

”Innehåller en 
källa till 
fenylalanin”

utgår
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Or. en

Motivering

Syftet är att undvika dubbel deklaration.

När det gäller punkt 1.1 ger denna deklaration ingen ytterligare information till konsumenten. 
Konsumenterna bör se på hållbarhetsdatumet.

Vi anser att den obligatoriska dubbla märkningen av sötningsmedel är onödig. 
Sötningsmedlen finns tydligt utsatta i ingrediensförteckningen och där det är nödvändigt finns 
ett varningsmärke om förekomst av fenylalanin. Bestämmelsen antogs vid en tidpunkt när 
användningen av sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll var mindre vanlig inom EU och detta 
förslag ger en utmärkt möjlighet till förenkling. 

Ändringsförslag 666
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.3 "Uppgifter"

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3 Livsmedel 
som innehåller 
aspartam som 
godkänts enligt 
direktiv 
89/107/EEG

”Innehåller en 
källa till 
fenylalanin”

2.3 Livsmedel 
som innehåller 
aspartam som 
godkänts enligt 
direktiv 
89/107/EEG

”Innehåller 
aspartam, en 
källa till 
fenylalanin”

Or. en

Ändringsförslag 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. LIVSMEDEL SOM INNEHÅLLER 
GLUTAMINSYRA ELLER SALTER AV 
GLUTAMINSYRA
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3a.1 Livsmedel som 
innehåller en eller 
flera av livsmedels-
tillsatserna E620, 
E621, E622, E623, 
E624 och E625

”Innehåller 
aptitstimulerande 
ingredienser”

Or. en

Ändringsförslag 668
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. ALKOHOLHALTIGA DRYCKER
4a.1 Alkoholhaltiga 
drycker 

”Konsumtion 
kan vara skadlig 
för gravida 
kvinnor”

Or. en

Ändringsförslag 669
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. GENETISKT MODIFIERADE 
ORGANISMER
5a.1 Livsmedel som 
innehåller genetiskt 
modifierade 
organismer

Märkning enligt 
direktiv 
2001/18/EG

5a.2 Livsmedel som 
framställts med hjälp 
av genetiskt 
modifierade 

”Har framställts
med genetiskt 
modifierade 
beståndsdelar” 
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organismer

Or. en

Ändringsförslag 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. ÖVRIGA LIVSMEDEL

Or. en

Ändringsförslag 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a.1 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a.1 Livsmedel som 
framställts av djur 
som utfodrats med 
genetiskt modifierat 
foder enligt 
förordning 
(EG nr 1829/2003

”framställt av djur som 
utfodrats med genetiskt 
modifierat foder”
Där livsmedel består av 
flera ingredienser, 
varav en eller flera har 
framställts av djur som 
utfodrats med genetiskt 
modifierat foder enligt 
förordning (EG) 
nr 1829/2003, ska 
orden ”från djur som 
utfodrats med genetiskt 
modifierat foder” 
medtas i den 
ingrediensförteckning 
som avses i artikel 19,
omedelbart efter 
ingredienserna i fråga. 
Där det inte finns 
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någon 
ingrediensförteckning 
ska orden ”framställt
av djur som utfodrats 
med genetiskt 
modifierat foder”
anges tydligt i
märkningen.

Or. en

Motivering

Konsumenter kan vilja veta om ett livsmedel har framställts genom användning av genetiskt 
modifierat foder. I fråga om detta finns det uppenbart en lucka i bestämmelserna om 
livsmedel som framställts av djur som utfodrats med genetiskt modifierat foder. Skäl 16 i 
förordning 1829/2003 tolkas som att livsmedel som tillverkats av djur som utfodrats med 
genetiskt modifierat foder inte omfattas av denna förordning. Detta innebär att 
förordning 1829/2003 inte innehåller några bestämmelser om märkningen. Därför måste 
motsvarande regler fastställas i denna förordning för att täppa till denna lucka.

Ändringsförslag 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a.2 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a.2 Produkter som 
framställts med 
hjälp av nanoteknik

”framställt med hjälp av 
nanoteknik”

När livsmedel består av
flera ingredienser, varav 
en eller flera är 
framställda med hjälp av 
nanoteknik, ska orden
”framställt med hjälp av 
nanoteknik” medtas i 
den 
ingrediensförteckning 
som avses i artikel 19,
omedelbart efter 
ingredienserna i fråga. 
Där det inte finns någon 
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ingrediensförteckning, 
ska orden ”framställt
med hjälp av 
nanoteknik” anges 
tydligt i märkningen.

Or. en

Motivering

Konsumenter kan vilja veta om ett livsmedel har framställts genom användning av 
nanoteknik. Användningen av nanoteknik kan påverka en produkts egenskaper, även om 
ingredienserna är desamma som i en produkt som framställts utan nanoteknik.

Ändringsförslag 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a.3 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a.3 Livsmedel som 
innehåller ägg eller 
äggprodukter

1) ”Ägg från utehöns”,
2) ”Ägg från frigående 
höns inomhus” eller
3) ”Ägg från burhöns”
ska läggas till inom 
parentes efter respektive 
ingrediens i 
ingrediensförteckningen –
utifrån vilken
jordbruksmetod som 
använts för att producera 
de förpackade äggen. När 
det gäller ägg från 
ekologisk produktion kan 
respektive ingrediens
betecknas i enlighet med 
rådets förordning 
(EG) nr 834/2007, 
artikel 23.4 b.

Or. en
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Motivering

Många konsumenter skulle vilja känna till vilken jordbruksmetod som använts för att 
producera de ägg som ingår i de livsmedel de köper.

Ändringsförslag 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a.4 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a.4 Kött från stora 
rovfiskarter enligt
kommissionens 
förordning 
466/2001, bilaga I, 
punkt 3.3.1.1 eller 
livsmedel som 
innehåller kött från 
dessa fiskarter

”innehåller 
metylkvicksilver –
rekommenderas inte för 
gravida eller ammande 
kvinnor, kvinnor som 
kan vara gravida, eller
barn” ska tilläggas 
omedelbart efter 
ingrediensförteckningen. 
Om ingrediens-
förteckning saknas ska 
uppgiften finnas i 
samband med 
livsmedlets namn.

Or. en

Motivering

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 Ändringsförslag 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 
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species. This Ändringsförslag to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Ändringsförslag 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a.5 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a.5 Kött från djur 
som slaktats utan 
bedövning

”Kött från djur som 
slaktats utan 
bedövning”

Or. en

Motivering

Enligt EU-lagstiftningen är det tillåtet att slakta djur utan föregående bedövning i syfte att 
tillhandahålla livsmedel för vissa religiösa grupper. En andel av detta kött säljs inte till 
muslimer eller judar utan förs ut på den allmänna marknaden och kan oavsiktligt köpas av 
konsumenter som inte önskar köpa kött från djur som inte bedövats. I enlighet med detta bör 
konsumenterna informeras om att en viss köttprodukt kommer från djur som inte har 
bedövats. På så sätt kan de göra ett välavvägt val utifrån sin etiska syn.
</Amend>

Ändringsförslag 676
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a.6 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a.6 Förpackade hela 
nötter

”Ät inte nötter som ser 
dåliga ut eller som 
smakar illa eftersom de 
kan innehålla höga 
nivåer av aflatoxin.” 
Denna uppgift ska 
anges tydligt i
märkningen.

Or. en
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Motivering

Efter överenskommelser på FN-nivå har EU höjt de tillåtna nivåerna av aflatoxin i nötter till 
mer än dubbelt så högt som de tidigare nivåerna. Undersökningar har visat att intaget av 
aflatoxin kan minskas med 90 procent om man uppmanar konsumenterna att plocka bort 
nötter som de bedömer vara dåliga. En varningsmärkning skulle kunna hålla konsumenternas 
exponering för aflatoxin på en lägre nivå trots ökade gränsvärden.

Ändringsförslag 677
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. YTBEHANDLING AV FRUKT OCH 
GRÖNSAKER 
Frukt och grönsaker 
som har ytbehandlats 
efter skörden genom 
användning av 
tillsatser eller 
bekämpningsmedel.

”Ytbehandlade”

Or. en

Motivering

De befintliga reglerna innehåller inte något allmänt krav på information om ytbehandling 
med tillsatser eller bekämpningsmedel av frukt och grönsaker efter skörd för att de ska hållas 
färska. Detta innebär att produkter ser ”färskare” ut än vad konsumenten förväntar sig. 
Konsumenter har rätt att få information om att det livsmedel som de köper är ytbehandlat.

Ändringsförslag 678
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

LIVSMEDEL SOM ÄR UNDANTAGNA 
FRÅN KRAVET PÅ OBLIGATORISK 

LIVSMEDEL SOM ÄR UNDANTAGNA 
FRÅN KRAVET PÅ OBLIGATORISK 
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NÄRINGSVÄRDESDEKLARATION NÄRINGSVÄRDESDEKLARATION
- Obearbetade produkter som innehåller 
endast en ingrediens eller kategori av 
ingredienser.

– Obearbetade produkter som innehåller 
endast en ingrediens eller kategori av 
ingredienser. Detta inkluderar vatten, salt, 
aromer, livsmedelstillsatser, 
processhjälpmedel och 
livsmedelsenzymer.

Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

– Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning eller 
kokning i vatten och som innehåller endast 
en ingrediens eller kategori av 
ingredienser.

- Vatten som är avsedda som livsmedel, 
inbegripet sådana som endast tillsatts 
koldioxid och/eller aromer.

– Naturliga mineralvatten eller andra 
typer av vatten som är avsedda som 
livsmedel, inbegripet sådana som endast 
tillsatts koldioxid och/eller aromer.

- Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

– Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

- Salt och saltersättningar. – Salt och saltersättningar.
– Sockerarter enligt definitionen i rådets 
direktiv 2001/111/EG om vissa former av 
socker avsedda som livsmedel.

- Varor som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/4/EG av den 22 februari 1999 om 
kaffe- och cikoriaextrakt1, samt hela eller 
malda kaffebönor och hela eller malda 
koffeinfria kaffebönor.

– Varor som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/4/EG av 
den 22 februari 1999 om kaffe- och 
cikoriaextrakt2, samt hela eller malda 
kaffebönor och hela eller malda koffeinfria 
kaffebönor.

- Örtte, te, koffeinfritt te, snabbte, pulverte 
eller teextrakt, koffeinfritt snabbte, 
pulverte eller teextrakt som inte innehåller 
tillsatta ingredienser.

– Örtte, te, koffeinfritt te, snabbte, pulverte 
eller teextrakt, koffeinfritt snabbte, 
pulverte eller teextrakt som inte innehåller 
tillsatta ingredienser.

- Ättika som framställts genom jäsning och 
ättikersättning, inbegripet sådan som 
endast tillsatts aromer.

– Ättika som framställts genom jäsning och 
ättikersättning, inbegripet sådan som 
endast tillsatts aromer.

- Aromer. – Aromer.
- Livsmedelstillsatser. – Livsmedelstillsatser.

- Processhjälpmedel. – Processhjälpmedel.

                                               
1 EGT L 66, 13.3.1999, s. 26.
2 EGT L 66, 13.3.1999, s. 26.
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- Livsmedelsenzymer. – Livsmedelsenzymer.
- Gelatin. – Gelatin.

- Gelébildande produkter. – Gelébildande produkter.
- Jäst. – Jäst.

- Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 25 cm2.

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största tryckbara yta är mindre än 
50 cm2.

- Livsmedel som säljs av privatpersoner 
inom ramen för tillfällig verksamhet och 
inte som en del i en företagsverksamhet 
som skulle kräva en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation

– Livsmedel som säljs av privatpersoner 
inom ramen för tillfällig verksamhet och 
inte som en del i en företagsverksamhet 
som skulle kräva en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation

Livsmedel som producenter av små 
mängder varor levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

– Livsmedel som producenter av små
mängder varor levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

- Livsmedel i inre förpackning som inte är 
avsedda för försäljning utan den yttre 
förpackningen (information om 
näringsvärdet ska ges på den yttre 
förpackningen såvida livsmedlet inte tillhör 
de kategorier av livsmedel som är 
undantagna enligt denna bilaga).

– Livsmedel i inre förpackning som inte är 
avsedda för försäljning utan den yttre 
förpackningen (information om 
näringsvärdet ska ges på den yttre 
förpackningen såvida livsmedlet inte tillhör 
de kategorier av livsmedel som är 
undantagna enligt denna bilaga).

- Icke färdigförpackade livsmedel, enligt 
definitionen i artikel 2.2 ea i denna 
förordning.

Or. de

Motivering

Untantag: Förteckningen över de livsmedel som undantagits från näringsvärdesdeklarationen 
bör kompletteras med nämnda uppgifter.

 Förpackningar som är mindre än 50 cm² av praktiska skäl.
 Smaksatt te.
 ”Vatten” som har blivit ”naturliga mineralvatten och andra typer av vatten”.
 Sockerarter enligt definitionen i direktiv 2001/111/EG.

Icke färdigförpackade livsmedel (det vill säga alla livsmedel som erbjuds till konsumenten 
oförpackade eller som förpackas på konsumentens begäran eller som förpackas på 
försäljningsstället för omedelbar försäljning).
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Ändringsförslag 679
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

LIVSMEDEL SOM ÄR UNDANTAGNA 
FRÅN KRAVET PÅ OBLIGATORISK 
NÄRINGSVÄRDESDEKLARATION

LIVSMEDEL SOM ÄR UNDANTAGNA 
FRÅN KRAVET PÅ OBLIGATORISK 
NÄRINGSVÄRDESDEKLARATION

- Obearbetade produkter som innehåller 
endast en ingrediens eller kategori av 
ingredienser.

- Obearbetade produkter som innehåller 
endast en ingrediens eller kategori av 
ingredienser.

- Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

- Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

- Vatten som är avsedda som livsmedel, 
inbegripet sådana som endast tillsatts 
koldioxid och/eller aromer.

- Vatten som är avsedda som livsmedel, 
inbegripet sådana som endast tillsatts 
koldioxid och/eller aromer.

- Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

- Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

- Salt och saltersättningar. - Salt och saltersättningar.
- Varor som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/4/EG av den 22 februari 1999 om 
kaffe- och cikoriaextrakt1, samt hela eller 
malda kaffebönor och hela eller malda 
koffeinfria kaffebönor.

- Varor som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 
1999 om kaffe- och cikoriaextrakt2, samt 
hela eller malda kaffebönor och hela eller 
malda koffeinfria kaffebönor.

- Örtte, te, koffeinfritt te, snabbte, pulverte 
eller teextrakt, koffeinfritt snabbte, 
pulverte eller teextrakt som inte innehåller 
tillsatta ingredienser.

- Örtte, te, koffeinfritt te, snabbte, pulverte 
eller teextrakt, koffeinfritt snabbte, 
pulverte eller teextrakt som inte innehåller 
tillsatta ingredienser.

- Ättika som framställts genom jäsning och 
ättikersättning, inbegripet sådan som 
endast tillsatts aromer.;

- Ättika som framställts genom jäsning och 
ättikersättning, inbegripet sådan som 
endast tillsatts aromer.

- Aromer. - Aromer.
- Livsmedelstillsatser. - Livsmedelstillsatser.

                                               
1 EGT L 66, 13.3.1999, s. 26.
2 EGT L 66, 13.3.1999, s. 26.
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- Processhjälpmedel. - Processhjälpmedel.
- Livsmedelsenzymer. - Livsmedelsenzymer.

- Gelatin - Gelatin

- Gelébildande produkter. - Gelébildande produkter.

- Jäst. - Jäst.
- Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 25 cm2.

- Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 100 cm2.

- Livsmedel som säljs av privatpersoner 
inom ramen för tillfällig verksamhet och 
inte som en del i en företagsverksamhet 
som skulle kräva en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation.

- Livsmedel som säljs av privatpersoner 
inom ramen för tillfällig verksamhet och 
inte som en del i en företagsverksamhet 
som skulle kräva en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation.

- Figurformad sockerkonfektyr.
- Figurformade chokladprodukter.

- Livsmedel som producenter av små 
mängder varor levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

- Livsmedel som producenter av små 
mängder varor levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

- Livsmedel som producenter av små 
mängder varor levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

- Livsmedel som producenter av små 
mängder varor levererar direkt till 
slutkonsumenter eller till lokala 
detaljhandelsföretag som levererar direkt 
till slutkonsumenter.

- Blandningar och presentförpackningar.
- Mixade flerpack.
- Tuggummi.

Or. en

Motivering

Jultomtefigurer och påskharar som tillverkats av choklad och socker är omsorgsfullt 
tillverkade traditionella figurer. Dessa bör inte vanprydas av någon form av 
näringsvärdesdeklaration på framsidan och bör därför undantas från obligatorisk 
näringsvärdesinformation. Små paket med en yta på under 100 cm2 är inte lämpade för 
näringsvärdesdeklarationer på grund av bristande utrymme.
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Ändringsförslag 680
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

– Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning, samt 
frukt och grönsaker som torkats och 
därefter eventuellt rehydrerats genom 
tillsats av vatten, och som innehåller 
endast en ingrediens eller kategori av 
ingredienser.

Or. fr

Motivering

Det handlar om en förändring som inte minskar produktens faktiska kvalitet. 
Torkningsprocessen liksom mogningsprocessen ändrar inte produktens struktur, till exempel i 
fråga om katrinplommon, tomater, aprikoser eller fikon. Det är därför rimligt att dessa 
torkade produkter untantas från kravet att tas med i näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet.

Ändringsförslag 681
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vatten som är avsedda som livsmedel, 
inbegripet sådana som endast tillsatts 
koldioxid och/eller aromer.

– Naturliga mineralvatten eller andra 
typer av vatten som är avsedda som 
livsmedel, inbegripet sådana som endast 
tillsatts koldioxid och/eller aromer.

Or. en

Motivering

Vatten: I artikel 28.1 i förslaget anges följande: ”Bestämmelserna i detta avsnitt [=3] gäller 
inte livsmedel som omfattas av följande rättsakter: [ ...] (b) Rådets direktiv 80/777/EEG av 
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den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och 
saluförande av naturliga mineralvatten”. För att undvika förvirring är det viktigt att det bara 
finns ett enda undantag i bilaga IV som omfattar allt vatten på flaska i överensstämmelse med 
artikel 1.2. i direktiv 90/496.

Ändringsförslag 682
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vatten som är avsedda som livsmedel, 
inbegripet sådana som endast tillsatts 
koldioxid och/eller aromer.

– Naturliga mineralvatten eller andra 
typer av vatten som är avsedda som 
livsmedel, inbegripet sådana som endast 
tillsatts koldioxid och/eller aromer.

Or. en

Ändringsförslag 683
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

– Örtkryddor, kryddor, smaktillsatser och
blandningar därav.

Or. en

Motivering

Örtkryddor: Förtydligande.
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Ändringsförslag 684
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Örtkryddor, kryddor eller blandningar 
därav.

– Örtkryddor, kryddor, smaktillsatser och
blandningar därav.

Or. en

Ändringsförslag 685
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Socker.

Or. en

Motivering

Socker: Socker består av ett enda näringsämne som lätt kan identifieras och som inte är 
vilseledande för konsumenterna.

Ändringsförslag 686
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Socker.

Or. en



AM\762309SV.doc 31/81 PE418.220v01-00

SV

Ändringsförslag 687
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 15a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tuggummi.

Or. en

Motivering

Article 17.3 (and Bilaga 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.

Ändringsförslag 688
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 15a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tuggummiprodukter.

Or. de

Motivering

Tuggummiprodukter innehåller inga betydande mängder av de näringsvärden som är 
relevanta för förordningen och är inte avsedda att ätas. Dessutom är deras bidrag till det 
dagliga kaloriintaget obetydligt.
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Ändringsförslag 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel i förpackningar eller 
behållare vars största yta är mindre än 
25 cm2.

utgår

Or. en

Motivering

Gäller ändringsförslaget till artikel 17.2a (ny), där denna mening har lagts till i en artikel, 
där det anges att bestämmelsen om relaterad näringsinformation via Internet ska vara 
obligatorisk och att information ska finnas tillgänglig på försäljningsstället.

Ändringsförslag 690
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 25 cm2.

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 100 cm2.

Or. en

Motivering

100 cm²: Det föreslagna undantaget för små förpackningar (mindre än 25 cm²) är inte 
praktiskt genomförbart. Det bör utvidgas (100 cm²) för att möta marknadens krav.
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Ändringsförslag 691
Avril Doyle

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta är mindre än 25 cm2.

– Livsmedel i förpackningar eller behållare 
vars största yta, eller för miniatyrflaskor 
den största etiketten, är mindre än 25 cm2.

Or. en

Motivering

I vissa branscher, särskilt för spritdrycker, är det vanligt med försäljning av miniatyrflaskor, 
vanligen 5 cl. På grund av deras mindre storlek och funktion som ”smakprovsförpackningar” 
är det lämpligt att även dessa undantas från vissa märkningskrav. Det är dock svårt att mäta 
flaskor för att avgöra deras största yta. Därför ar det enklare, inte minst för 
tillsynsmyndigheterna, att den avgörande faktorn för undantag är den största etikettstorleken.

Ändringsförslag 692
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 17a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Säsongskonfektyr samt figurer av 
socker och choklad.

Or. de

Motivering

Förtydligande.
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Ändringsförslag 693
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 19abc (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Blandningar och presentförpackningar.

– Mixade flerpack.
– Tuggummi.

Or. en

Motivering

Produkter såsom blandningar och presentförpackningar, mixade flerpack och tuggummi bör 
också undantas.

Ändringsförslag 694
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 19 a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel utan betydande näringsvärde, 
som ger mindre än 25 kcal och mindre än 
3,5 % av dagsbehovet av salt, fett och 
mättade fettsyror (baserat på 
genomsnittlig dagskonsumtion).

Or. de

Motivering

Produkter för frisk andedräkt och andra liknande livsmedel ger i motsats till konventionella 
livsmedel inte några makronäringsämnen för näringstillförsel och bör därför inte underkastas 
samma märkningskrav som konventionella livsmedel. Ett undantag för sådana livsmedel från 
kravet på näringsvärdesdeklaration skulle möjliggöra att dessa produkter kan behålla sin 
lilla förpackning, och därigenom skulle man kunna undvika att extra avfall produceras.
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Ändringsförslag 695
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga V – del A och B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del A – Livsmedlets beteckning utgår
1. Det ska vara tillåtet att i den 
medlemsstat där livsmedlet saluförs 
använda den beteckning under vilken 
varan lagligen tillverkas och saluförs i 
den medlemsstat där tillverkningen sker.
Om övriga bestämmelser i denna 
förordning, särskilt de i artikel 9, inte är 
tillräckliga för att säkerställa att 
konsumenterna i den medlemsstat där 
varan saluförs har kännedom om 
livsmedlets verkliga natur och kan 
särskilja det från livsmedel som det skulle 
kunna förväxlas med, ska livsmedlets 
beteckning emellertid kompletteras med 
ytterligare beskrivande information i 
anslutning till beteckningen.
2. I undantagsfall får livsmedlets 
beteckning i den medlemsstat där 
tillverkningen sker inte användas i den 
medlemsstat där livsmedlet saluförs, när 
det livsmedel som beteckningen gäller 
skiljer sig så mycket i fråga om 
sammansättning eller framställning från 
det livsmedel som är känt under den 
beteckningen att bestämmelserna i punkt 
1 inte är tillräckliga för att säkerställa att 
konsumenterna i den medlemsstat där 
livsmedlet saluförs ges korrekt 
information.
3. Ett immaterialrättsligt skyddat namn, 
märkesnamn eller fantasinamn får inte 
ersätta livsmedlets beteckning.
Del B – Obligatoriska uppgifter som ska 
åtfölja livsmedlets beteckning
1. Livsmedlets beteckning ska omfatta 
eller åtföljas av uppgifter om livsmedlets 
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fysiska tillstånd eller den särskilda 
behandling som livsmedlet genomgått 
(t.ex. pulvrisering, frystorkning, 
djupfrysning, snabbfrysning, 
koncentrering, rökning) i samtliga fall då 
avsaknaden av sådan information skulle 
kunna vilseleda konsumenten.
2. Livsmedel som behandlats med 
joniserande strålning ska förses med 
någon av följande uppgifter:
”bestrålad” eller ”behandlad med 
joniserande strålning”.

Or. en

Motivering

Inkluderas i nämnda artikel.

Ändringsförslag 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Livsmedlets namn på märkningen av 
alla köttprodukter som förefaller vara kött 
i form av styckningsdel, stek, skivad bit, 
portion eller slaktkropp, eller 
saltade/rimmade köttprodukter ska 
inkludera en uppgift om
a) alla tillagda ingredienser av annat 
animaliskt ursprung än resten av köttet, 
och
b) all tillsats av vatten enligt följande:
– När det gäller kokt och okokt kött, eller 
kokt saltat kött, allt tillsatt vatten som 
utgör mer än 5 procent av produktens 
vikt.
– När det gäller okokt saltat kött, allt 
tillsatt vatten som utgör mer än 
10 procent av produktens vikt.
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Livsmedlets namn på märkningen av 
alla fiskprodukter som förefaller vara i 
form av bit, filé, skiva eller portion av fisk 
ska inkludera en uppgift om
a) alla tilläggsingredienser av 
vegetabiliskt ursprung och av animaliskt 
ursprung förutom fisk, och
b) all tillsats av vatten som utgör mer än 
5 procent av produktens vikt.

Or. en

Motivering

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’.



PE418.220v01-00 38/81 AM\762309SV.doc

SV

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.

Ändringsförslag 698
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga V – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Krav på sammansättning vid kontroll av den 
genomsnittliga dagsproduktionen:

utgår

Fetthalt Förhållande 
mellan 
bindväv och 
köttprotein

– Magert malet 
kött

≤ 7 % ≤ 12

– Malet nötkött ≤ 20 % ≤ 15
– Malet kött 
som innehåller 
griskött

≤ 30 % ≤ 18

– Malet kött av 
andra djurarter

≤ 25 % ≤ 15

2. Genom avvikelse från kraven i avsnitt V 
kapitel IV i bilaga III till förordning (EG) 
nr 853/2004 ska märkningen innehålla följande 
ord:
– ”fetthalten lägre än ...”,
– ”förhållandet mellan bindväv och köttprotein 
lägre än …”.
3. Medlemsstaterna får tillåta att malet kött som inte 
uppfyller kraven i punkt 1 i denna del släpps ut på 
de nationella marknaderna med ett nationellt märke 
som inte kan förväxlas med de märken som 
föreskrivs enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 853/2004.

Or. en
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Ändringsförslag 699
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga VI – del A – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Blandningar av 
kryddor eller 
örtkryddor där 
ingen krydda eller 
örtkrydda 
påtagligt 
dominerar med 
hänsyn till vikt

Får anges i en 
annan ordning, 
förutsatt att 
ingrediensförteck
ningen åtföljs av 
uttrycket ”i 
varierande 
proportion” eller 
ett liknande 
uttryck.

5. Blandningar 
och beredningar
av kryddor eller 
örtkryddor där 
ingen krydda eller 
örtkrydda 
påtagligt 
dominerar med 
hänsyn till vikt

Får anges i en 
annan ordning, 
förutsatt att 
ingrediensförteck
ningen åtföljs av 
uttrycket ”i 
varierande 
proportion” eller 
ett liknande 
uttryck.

Or. de

Motivering

Upprätthållande av de hittillsvarande bestämmelserna. Hittills har också beredningar av 
kryddor omfattats.

Ändringsförslag 700
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingredienser som tillhör någon av de 
kategorier av livsmedel som förtecknas 
nedan och som är beståndsdelar i ett annat 
livsmedel behöver anges endast med 
beteckningen på denna kategori.

Kommissionen kan anta en förteckning 
över generiska beteckningar på 
livsmedelstillsatser och enzymer som kan 
användas i stället för deras specifika 
beteckningar. Denna åtgärd för att ändra 
icke-väsentliga delar av denna förordning 
genom tillägg till denna, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 49.3. Ingredienser som tillhör någon 
av de kategorier av livsmedel som 
förtecknas nedan och som är beståndsdelar 
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i ett annat livsmedel behöver anges endast 
med beteckningen på denna kategori.

Or. en

Motivering

Ett antal tillsatser har mycket långa och/eller tekniska namn, som inte ger konsumenterna 
någon ytterligare information men som tar upp stor plats på märkningen. Därför är det 
motiverat att tillåta användning av kortare eller mer generiska beteckningar.

Ändringsförslag 701
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stärkelse, och 
stärkelse som 
modifierats 
genom fysikaliska 
processer eller 
med hjälp av 
enzymer

”Stärkelse” 4. Stärkelse, och 
stärkelse som 
modifierats 
genom fysikaliska 
processer eller 
med hjälp av 
enzymer, rostad 
eller dextrinerad 
stärkelse,
stärkelse som 
modifierats
genom
behandling med 
syra eller alkali 
samt blekt 
stärkelse.

”Stärkelse”

Or. de

Motivering

Klassificeringen ”stärkelse” bör utvidgas till att omfatta rostad eller dextrinerad stärkelse, 
stärkelse som modifierats genom behandling med syra eller alkali samt blekt stärkelse. Dessa 
ämnen används i den praktiska framställningen av livsmedel och ska anges i 
ingrediensförteckningen. I tillsatsdirektivet 95/2/EG undantas de uttryckligen från direktivets 
tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 17

Kommissionens förslag

17. Skelettmuskulatur1 av däggdjurs- och fågelarter 
som är tjänliga som livsmedel, med naturligt 
ingående eller angränsande vävnad, i de fall den 
totala fett- och bindvävshalten inte överstiger de 
värden som anges nedan, och köttet utgör en 
ingrediens i ett annat livsmedel. De varor som 
omfattas av definitionen av ”maskinurbenat kött” är 
undantagna från denna definition.

”…kött” i kombination med 
namnet/namnen2 på den eller de 
djurarter som det kommer från

Maxgränser för halten av fett och bindväv för 
ingredienser som betecknas ”…kött”
Art Fett 

(%)
Bindväv3

(%)
Däggdjur (med 
undantag av kaniner 
och svin) och 
blandningar av olika 
djurarter där 
däggdjursinslaget 
dominerar

25 25

Svin 30 25
Fåglar och kaniner 15 10
Om dessa maxgränser överskrids, men alla andra 
kriterier för ”kött” är uppfyllda, ska halten av 
”…kött” justeras nedåt i enlighet med detta och 
ingrediensförteckningen innehålla, förutom 
beteckningen ”…kött”, uppgifter om innehållet av 
fett och/eller bindväv.

                                               
1 Mellangärdesmusklerna och tuggmusklerna är delar av skelettmuskulaturen, medan hjärta, tunga, huvudets 

muskler (utom tuggmusklerna), musklerna nedanför karpalled och tarsalled samt på svansen är undantagna.
2 Vid märkning på engelska kan denna beteckning ersättas av det generiska namnet på kött från djurarten i fråga.
3 Halten av bindväv beräknas utifrån förhållandet mellan köttets kollagen- och proteinhalt. Med kollagenhalten 

avses hydroxiprolinhalten multiplicerad med 8.
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Ändringsförslag

17. Skelettmuskulatur1 av däggdjurs- och fågelarter 
som är tjänliga som livsmedel, med naturligt 
ingående eller angränsande vävnad och köttet utgör 
en ingrediens i ett annat livsmedel. De varor som 
omfattas av definitionen av ”maskinurbenat kött” är 
undantagna från denna definition.

”…kött” i kombination med 
namnet/namnen2 på den eller de 
djurarter som det kommer från, 
följt av ordet ”varav” och den 
totala andelen fett och bindväv 
(i procent)

Or. en

Motivering

Det är oacceptabelt att animaliska produkter som består av upp till 55 procent fett och 
bindväv kan märkas som ”kött”. Procentandelen fett och bindväv bör därför alltid anges i 
ingrediensförteckningen.

Ändringsförslag 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Alla slag av 
varor som 
omfattas av 
definitionen av 
”maskinurbenat 
kött”

”Maskinurbenat 
kött” i 
kombination med 
namnet/namnen3

på den eller de 
djurarter som det 
kommer från

18. Alla slag av 
varor som 
omfattas av 
definitionen av 
”maskinurbenat 
kött”

”Maskinurbenat 
kött” i 
kombination med 
namnet/namnen3

på den eller de 
djurarter som det 
kommer från, 
följt av ordet 
”varav” och den 
totala andelen 
fett och bindväv 
(i procent)

Or. en

                                               
1 Mellangärdesmusklerna och tuggmusklerna är delar av skelettmuskulaturen, medan hjärta, tunga, huvudets 

muskler (utom tuggmusklerna), musklerna nedanför karpalled och tarsalled samt på svansen är undantagna.
2Vid märkning på engelska kan denna beteckning ersättas av det generiska namnet på kött från djurarten i fråga.
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Motivering

Det är oacceptabelt att animaliska produkter som består av upp till 55 procent fett och 
bindväv kan märkas som ”kött”. Procentandelen fett och bindväv bör därför alltid anges i 
ingrediensförteckningen.

Ändringsförslag 704
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer som inte anges i artikel 
21 b och som tillhör en av de kategorier 
som förtecknas i denna del måste 
benämnas genom beteckningen på den 
kategorin följt av deras specifika 
beteckning eller, om så är lämpligt, E-
nummer. Om en ingrediens tillhör mer än 
en av kategorierna, ska den kategori anges 
som är lämpligast med hänsyn till 
ingrediensens huvudsakliga funktion i det
aktuella livsmedlet. Beteckningen 
”modifierad stärkelse” måste dock alltid 
åtföljas av en uppgift om dess specifika 
vegetabiliska ursprung, då denna 
ingrediens kan innehålla gluten.

Livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer som inte anges i 
artikel 21 b och som tillhör en av de 
kategorier som förtecknas i denna del 
måste benämnas genom beteckningen på 
den kategorin följt av deras specifika 
beteckning, eller deras gemensamma eller 
generiska beteckning där sådan finns,
eller, om så är lämpligt, E-nummer. Om en 
ingrediens tillhör mer än en av 
kategorierna, ska den kategori anges som 
är lämpligast med hänsyn till ingrediensens 
huvudsakliga funktion i det aktuella 
livsmedlet.

Or. en

Motivering

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.
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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.

Ändringsförslag 705
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – förteckning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syra Syra
Surhetsreglerande medel Surhetsreglerande medel

Klumpförebyggande medel Klumpförebyggande medel
Skumdämpningsmedel Skumdämpningsmedel

Antioxidationsmedel Antioxidationsmedel
Fyllnadsmedel Fyllnadsmedel

Färgämne Färgämne
Emulgeringsmedel Emulgeringsmedel

Smältsalter1 Smältsalter2

Enzymer*
Konsistensmedel Konsistensmedel
Smakförstärkare Smakförstärkare

Mjölbehandlingsmedel Mjölbehandlingsmedel
Geleringsmedel Geleringsmedel

Ytbehandlingsmedel Ytbehandlingsmedel
Fuktighetsbevarande medel Fuktighetsbevarande medel

Modifierad stärkelse3 Modifierad stärkelse4

Konserveringsmedel Konserveringsmedel

Drivgas Drivgas
Bakpulver Bakpulver

Stabiliseringsmedel Stabiliseringsmedel

                                               
1 Endast för smältost och smältostprodukter.
2 Endast för smältost och smältostprodukter.
3 Specifik beteckning eller E-nummer behöver inte anges.
4 Specifik beteckning eller E-nummer behöver inte anges.
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Stabiliseringsmedel Stabiliseringsmedel
Förtjockningsmedel Förtjockningsmedel

* Uppgift om den specifika beteckningen 
eller EG-numret krävs inte.

Or. en

Motivering

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" 
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.

Ändringsförslag 706
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Bilaga VI – del C – förteckning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syra Syra
Surhetsreglerande medel Surhetsreglerande medel

Klumpförebyggande medel Klumpförebyggande medel
Skumdämpningsmedel Skumdämpningsmedel

Antioxidationsmedel Antioxidationsmedel
Fyllnadsmedel Fyllnadsmedel

Färgämne Färgämne
Emulgeringsmedel Emulgeringsmedel

Smältsalter1 Smältsalter2

Konsistensmedel Konsistensmedel

Smakförstärkare Smakförstärkare

                                               
1 Endast för smältost och smältostprodukter.
2 Endast för smältost och smältostprodukter.
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Mjölbehandlingsmedel Mjölbehandlingsmedel
Geleringsmedel Geleringsmedel

Ytbehandlingsmedel Ytbehandlingsmedel
Fuktighetsbevarande medel Fuktighetsbevarande medel

Modifierad stärkelse1 Modifierad stärkelse2

Fiberextrakt*
Konserveringsmedel Konserveringsmedel
Drivgas Drivgas

Bakpulver Bakpulver
Stabiliseringsmedel Stabiliseringsmedel

Sötningsmedel Sötningsmedel
Förtjockningsmedel Förtjockningsmedel

_____
* Uppgift om den specifika beteckningen eller 
EG-numret krävs inte.

Or. de

Motivering

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
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.

Ändringsförslag 707
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga VI – del D

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Aromer ska benämnas antingen med 
ordet ”arom(er)” eller med en mer 

1. Utan att det påverkar punkt 2, ska
aromer benämnas med termerna

                                               
1 Specifik beteckning eller E-nummer behöver inte anges.
2 Specifik beteckning eller E-nummer behöver inte anges.
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specifik beteckning eller beskrivning av 
aromen.

– ”aromer” eller en mer specifik 
beteckning eller beskrivning av aromen, 
om den aromgivande beståndsdelen
innehåller aromer i enlighet med 
artikel 3.2 b, c, d, e, f, g och h i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1334/2008 av den 
16 december 2008 om aromer och vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper för användning i och på 
livsmedel (*),

2. Kinin och/eller koffein som används 
som aromer vid tillverkningen eller 
beredningen av ett livsmedel ska anges i 
ingrediensförteckningen med sin 
beteckning direkt efter ordet ”arom(er)”.

– ”rökarom(er)”, eller ”rökarom(er) som 
producerats av ’ett livsmedel, en 
livsmedelskategori eller ett 
ursprungsmaterial’” (till exempel 
rökarom som producerats av bokträ), om 
den aromgivande beståndsdelen 
innehåller aromer enligt artikel 3.2 f i 
förordning (EG) nr 1334/2008 och ger 
livsmedlet en rökaktig smak.

3. Ordet ”naturlig” eller något annat ord 
med väsentligen samma innebörd får 
endast användas om aromer vars 
aromkomponent uteslutande innehåller 
aromämnen enligt definitionen i 
artikel 1.2 b i i direktiv 88/388/EEG 
och/eller arompreparat enligt definitionen 
i artikel 1.2 c i det direktivet.

2. Termen ”naturlig” ska för beskrivning 
av aromer användas i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EG) nr 1334/2008.

4. Om aromens beteckning innehåller en 
hänvisning till de ingående ämnenas 
vegetabiliska eller animaliska art eller 
ursprung, får ordet ”naturlig” eller något 
annat ord med väsentligen samma 
innebörd inte användas, om inte 
aromkomponenten uteslutande eller 
nästan uteslutande har avskilts från 
livsmedlet eller den aktuella aromkällan 
genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska 
eller mikrobiologiska processer eller 
genom vedertagna metoder för beredning 
av livsmedel.

3. Genom undantag från punkt 6 i 
artikel 16 i förordning (EG) nr 1334/2008, 
kan termen ”naturliga aromer” också 
användas där villkoren i punkterna 4 och 
5 i denna artikel uppfylls.

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

Or. en

Motivering

Förslaget ska anpassas till den nyligen offentliggjorda förordningen (EG) nr 1334/2008 om 
regler för beteckning av aromer. Termer såsom ”naturlig jordgubbsarom med andra 
naturliga aromer” är dock långa och företagen bör ges en flexibilitet att kunna använda den 
kortare termen – ”naturlig arom” – om de så önskar.

Ändringsförslag 708
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga VIII – titel och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ANGIVANDE AV NETTOINNEHÅLL ANGIVANDE AV NETTOINNEHÅLL
1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

(1) Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor,

c) såsom koncentrerade soppor, 
buljonger, såser, fonder och 
salladsdressingar, som är märkta med 
volymen för de konsumtionsfärdiga 
produkterna i liter eller milliliter,
d) såsom färdigförpackade produkter med 
bakpulver och jäst, som är märkta med 
vikten på mjölet, för vars tillredning
mängden fortfarande är tillräcklig efter 
den förväntade lagringstiden i samband 
med transport,
e) såsom färdigförpackade produkter med 
puddingpulver och liknande produkter, 
torkade produkter för puré/mos, knödel, 
klimpar eller knyten och liknande 
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tillbehör, som är märkta med den mängd 
vätska som krävs för tillredning av 
innehållet.

Or. de

Motivering

Syftet med tillägget är att bevara de aktuella rättsliga bestämmelserna. I de nämnda 
produktgrupperna är uppgiften om mängden färdig produkt den viktigaste informationen för 
konsumenterna, till exempel när det gäller soppor, såser eller de andra produkter som 
nämnts. Vid valet om man ska köpa sådana produkter är det däremot inte avgörande att veta 
vilken mängd ursprunglig sopp- eller såsmix som behövs för att producera denna mängd.

Ändringsförslag 709
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

c) vars nettoinnehåll är mindre än 50 g 
för konfektyr, choklad eller andra 
kakaobaserade produkter, produkter 
baserade på mandlar eller nötter eller 
andra oljeväxter,
d) vars nettoinnehåll är mindre än 100 g 
för kex, kakor, tårtor och andra 
konditorivaror,
e) men utan att det påverkar specifik 
gemenskapslagstiftning.

Or. en
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Motivering

För närvarande har ett antal länder nationella undantag från krav på uppgift om nettomängd
(till exempel Frankrike, Tyskland, Irland och Storbritannien). Om dessa undantag inte längre 
är möjliga, måste mängderna 50 g och 100 g anges i bilagan som minsta gemensamma 
nämnare.

Ändringsförslag 710
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

c) vars nettoinnehåll är mindre än 50 g 
för konfektyr, choklad eller andra 
kakaobaserade produkter, produkter 
baserade på mandlar eller nötter eller 
andra oljeväxter,
d) vars nettoinnehåll är mindre än 100 g 
för kex, kakor, tårtor och andra 
konditorivaror,
e) men utan att det påverkar specifik 
gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

För närvarande har ett antal länder nationella undantag från krav på uppgift om nettomängd 
(till exempel Frankrike, Tyskland, Irland och Storbritannien). Om dessa undantag inte längre 
är möjliga, måste mängderna 50 g och 100 g anges i bilagansom minsta gemensamma 
nämnare.
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Ändringsförslag 711
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt

aa) som säljs styckevis,
ab) vägs i köparens närvaro, eller

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

b) vars nettoinnehåll är mindre än 10 g 
eller 10 ml; dock ska denna bestämmelse 
inte gälla kryddor och örtkryddor.

Or. en

Motivering

Den minsta nettomängden är för liten för många livsmedel. Till exempel kan bristfällig 
fördelning av nötter i en chokladkaka ge en produkt för hög vikt. Vi föreslår en minsta vikt på 
10 g (volym 10 cm3).

Ändringsförslag 712
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

1. Angivande av nettoinnehåll är inte 
obligatoriskt för livsmedel

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

a) som minskar avsevärt i volym eller vikt 
och som säljs styckevis eller vägs i 
köparens närvaro, eller

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.

b) vars nettoinnehåll är mindre än 5 g eller 
5 ml; dock ska denna bestämmelse inte 
gälla kryddor och örtkryddor.
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c) för vilka undantag fastställts genom
andra rättsliga bestämmelser.

Or. de

Motivering

Språklig anpassning till den terminologi som hittills använts i [den tyska versionen av] 
märkningsdirektivet 2000/13/EG (”Nettofüllmenge”).

När det gäller punkt c) hänvisar vi till artikel 2.2. i direktiv 2001/111/EG om vissa former av 
socker (undantag för produkter med en nettovikt på mindre än 20 g). I punkt 3 bör det därför 
tydliggöras att sådana specialbestämmelser också gäller hädanefter.

Ändringsförslag 713
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Nettomängden av ett livsmedel ska 
bestämmas i enlighet med gemenskapens 
regler eller, där sådana saknas, genom 
nationella bestämmelser.

Or. en

Motivering

Konsekvens med med artikel 24.

Ändringsförslag 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt 

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt 
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anges. anges. Respektive livsmedels kilopris ska 
baseras enbart på den avrunna 
nettovikten.

Or. en

Motivering

Bestämmelse för att inte vilseleda konsumenterna när det gäller prismärkningen.

Ändringsförslag 715
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt 
anges.

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt vid 
förpackningstillfället anges.

Or. en

Motivering

Ett livsmedel i fast form som ligger i en lag kommer att ändra sin nettovikt under perioden 
mellan produktion och försäljning till konsumenten, på grund av normal ömsesidig påverkan 
mellan livsmedlet i fast form och lagen. Hur mycket nettovikten förändras beror på flera 
omständigheter, såsom tid, temperatur samt transport- och lagringsvillkor. Därför ska 
nettovikten anges vid tillverkningstillfället, då livsmedelsproducenten är fullt ansvarig för 
produkten och kan ge en korrekt uppgift om nettovikten.

Ändringsförslag 716
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt 

5. Om ett livsmedel i fast form ligger i en 
lag, ska även livsmedlets avrunna vikt vid 
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anges. förpackningstillfället anges.

Or. en

Motivering

Ett livsmedel i fast form som ligger i en lag kommer att ändra sin nettovikt under perioden 
mellan produktion och försäljning till konsumenten, på grund av normal ömsesidig påverkan 
mellan livsmedlet i fast form och lagen. Hur mycket nettovikten förändras beror på flera 
omständigheter, såsom tid, temperatur samt transport- och lagringsvillkor. Därför ska 
nettovikten anges vid tillverkningstillfället, då livsmedelsproducenten är fullt ansvarig för 
produkten och kan ge en korrekt uppgift om nettovikten.

Ändringsförslag 717
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga IX – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BÄSTFÖREDATUM DATUMMÄRKNING

Or. en

Motivering

Datummärkning är ett område där det uppstår oklarhet – i fråga om vilka datum som ska 
gälla för olika livsmedel. Syftet med den föreslagna ändringen är att förenkla förslaget och 
därmed hjälpa livsmedelsföretag att göra en korrekt datummärkning.

Ändringsförslag 718
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga IX – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bästföredatum ska anges enligt 
följande:

1. Datummärkningen ska anges enligt 
följande:

Or. en
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Motivering

Datummärkning är ett område där det uppstår oklarhet – i fråga om vilka datum som ska 
gälla för olika livsmedel. Syftet med den föreslagna ändringen är att förenkla förslaget och 
därmed hjälpa livsmedelsföretag att göra en korrekt datummärkning.

Ändringsförslag 719
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga IX – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser som föreskriver 
om andra typer av datummärkning, ska 
uppgift om bästföredatum inte krävas för

Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser som föreskriver 
om andra typer av datummärkning, ska 
uppgift om datummärkning inte krävas för

Or. en

Motivering

Datummärkning är ett område där det uppstår oklarhet – i fråga om vilka datum som ska 
gälla för olika livsmedel. Syftet med den föreslagna ändringen är att förenkla förslaget och 
därmed hjälpa livsmedelsföretag att göra en korrekt datummärkning.

Ändringsförslag 720
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Bilaga IX – punkt 1 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
tillverkningen,

– bageri- eller konditorivaror när dessa 
säljs inom 24 timmar efter tillverkningen,

Or. fr
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Motivering

Den tid som bör beaktas är tidpunkten för försäljning, och inte tidpunkten för konsumtion 
från konsumentens sida, vilken inte kan kontrolleras.

Ändringsförslag 721
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Bilaga IX – punkt 2 – led ca (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) sista förbrukningsdatum ska anges på 
varje enskild färdigförpackad portion.

Or. fr

Motivering

Eftersom de enskilda portionerna kan avskiljas från den förpackning eller det parti som de 
sålts i, är det nödvändigt och obligatoriskt att varje avskiljbar portion är märkt med sista 
förbrukningsdatum.

Ändringsförslag 722
Péter Olajos

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rekommenderade intag för vitaminer och 
mineralämnen (vuxna)

Rekommenderat dagligt intag av vitaminer 
och mineralämnen (vuxna)

Or. en

Motivering

Redaktionell anmärkning.
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Ändringsförslag 723
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 1 – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tiamin (mg) 1,4 Tiamin (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 Folsyra (µg) 200
Vitamin B12 (µg) 1 Vitamin B 12 

(µg)
2,5

Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50

Pantotensyra 
(mg)

6 Pantotensyra 
(mg)

6

Kalium (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Kalcium (mg) 800 Kalcium (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700

Järn (mg) 14 Järn (mg) 14

Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Zink (mg) 15 Zink (mg) 10

Koppar (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5



PE418.220v01-00 58/81 AM\762309SV.doc

SV

Selen (µg) 55
Krom (µg) 40
Molybden (µg) 50

Jod (mg) 150 Jod (µg) 150

Or. de

Motivering

RDI-värdena bör anpassas till de nya referensvärdena enligt ändringen av 
näringsvärdesdirektivet 2008/100/EG (EUT L 285, s. 9).

Ändringsförslag 724
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget enligt punkt 1, i 
100 g eller 100 ml eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

I regel bör ett innehåll på 

- 15 % of RDI per 100 g eller per portion 
för livsmedel i fast form eller

- 7,5 % av RDI per 100 ml eller per portion för 
livsmedel i flytande form eller

- 5 % av RDI per 100 kcal (12 % av RDI 1 
MJ), eller 

- en mängd enligt undantag som beviljas 
enligt artikel 6 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av 
den 20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel, eller

- i en förpackning som endast innehåller 
en portion, eller där mängden och 
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antalet portioner anges tydligt på 
förpackningen, utgöra grund när man 
bestämmer vad som utgör en betydande 
mängd.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 725
Péter Olajos

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget enligt punkt 1, i 
100 g eller 100 ml eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

I regel bör ett innehåll på 

- 15 % av RDI per 100 g eller per 
portion för livsmedel i fast form eller

- 7,5 % av RDI per 100 ml eller per 
portion för livsmedel i flytande form 
eller

- 5% av RDI per 100 kcal (12 % av RDI 
1 MJ), eller 
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- en mängd enligt undantag som 
beviljas enligt artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av 
den 20 december 2006 om 
tillsättning av vitaminer och 
mineralämnen samt vissa andra 
ämnen i livsmedel, eller

i en förpackning som endast innehåller en 
portion, utgöra grund när man bestämmer 
vad som utgör en betydande mängd.

Or. en

Motivering

För drycker, som kan konsumeras i större mängd än livsmedel i fast form, är 15 % av RDI en 
alltför hög nivå för att anses vara en ”betydande” mängd. I linje med Codex Alimentarius
skulle ett mer rimligt värde vara 7,5 % per 100 ml eller per portion (utan begränsningen att 
förpackningen kan innehålla endast en portion). Genom att man beaktar Codex bör
bestämmelserna för att fastställa den betydande mängden baserat på ”per portion” eller ”per 
uppläggning” införlivas (vilket är särskilt viktigt för livsmedel som konsumeras i portioner 
som är större än 100 g).

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

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget enligt punkt 1, i 
100 g eller 100 ml eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

I regel bör ett innehåll på 15 % av RDI per 
100 g eller per portion för livsmedel i fast 
form eller 7,5 % av RDI per 100 ml eller 
per portion för livsmedel i flytande form 
eller 5 % av RDI per 100 kcal (12 % av 
RDI 1 MJ), eller en mängd enligt de 
undantag som beviljas enligt artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av den 
20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel.
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Or. en

Motivering

I det rimliga värdet för ”betydande mängd” beaktas energitätheten i vissa livsmedel som har 
tagits fram för att möta särskilda näringsmässiga behov och det faktum att en flytande 
produkt ofta konsumeras i större mängd. En ”betydande mängd” per portion bör gälla utan 
begränsningen att förpackningen kan innehålla endast en portion.

Ändringsförslag 727
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget enligt punkt 1, i
100 g eller 100 ml eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget i 100 g eller 
7,5 % av det rekommenderade intaget i 
100 ml eller 5 % av det rekommenderade 
intaget i 100 kcal eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

Or. en

Ändringsförslag 728
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga XI – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget enligt punkt 1, i 
100 g eller 100 ml eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
en betydande mängd.

I regel bör ett innehåll på 15 % av det 
rekommenderade intaget i 100 g eller 
7,5 % av det rekommenderade intaget i 
100 ml eller 5 % av det rekommenderade 
intaget i 100 kcal eller i en förpackning 
som endast innehåller en portion, utgöra 
grund när man bestämmer vad som utgör 
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en betydande mängd.

Or. en

Motivering

Om man enbart räknar det rekommenderade intaget i 100 mg eller 100 ml eller per 
förpackning, tar man inte hänsyn till att vissa produkter konsumeras i andra mängder. Enligt 
förslaget kommer det när det gäller livsmedel som innehåller mycket vatten och/eller 
livsmedel med lågt energiinnehåll inte att vara tillåtet att hänvisa till innehållet av vitaminer 
och mineraler. Så får inte vara fallet.

Ändringsförslag 729
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rekommenderade intag för energi och vissa 
andra näringsämnen än vitaminer och 
mineralämnen (vuxna)

utgår

Energie oder 
Nährstoff

Referenzmenge

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Gesamtfett 70 g
gesättigte 
Fettsäuren 20 g

Kohlenhydrate 230 g

Zucker 90 g

Salz 6 g

Or. de

Motivering

En konsekvens av att första meningen i artikel 31.3 utgår.
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Ändringsförslag 730
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

DEL B – REKOMMENDERADE INTAG FÖR 
ENERGI OCH VISSA ANDRA NÄRINGSÄMNEN ÄN 
VITAMINER OCH MINERALÄMNEN (VUXNA)

utgår

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi 8400 kJ (2000 kcal)
Totalt fett 70 g
Mättade fettsyror 20 g
Kolhydrater 230 g
Sockerarter 90 g
Salt 6 g

Or. en

Motivering

En konsekvens av att text utgår i artikel 31.3.

Ändringsförslag 731
Niels Busk

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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DEL B – REKOMMENDERADE INTAG FÖR 
ENERGI OCH VISSA ANDRA NÄRINGSÄMNEN ÄN 
VITAMINER OCH MINERALÄMNEN (VUXNA)

utgår

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi 8400 kJ (2000 kcal)

Totalt fett 70 g

Mättade fettsyror 20 g
Kolhydrater 230 g

Sockerarter 90 g

Salt 6 g

Or. en

Motivering

Märkning med RDI ger inte konsumenten tillräcklig information. Till exempel är ½ liter 
coca-cola två portioner, även om denna storlek normalt konsumeras av en person. Ett äpple 
kommer att förefalla mindre nyttigt än Kinder mjölkchoklad eller potatischips i fråga om 
socker och detta kommer att få konsumenten att tro att det inte är någon större skillnad 
mellan att äta frukt, mjölkchoklad eller potatischips.

Ändringsförslag 732
Johannes Lebech

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B – Rekommenderade intag för energi 
och vissa andra näringsämnen än vitaminer 
och mineralämnen (vuxna)

utgår

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi 8400 kJ (2000 kcal)
Totalt fett 70 g
Mättade fettsyror 20 g
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Kolhydrater 230 g
Sockerarter 90 g
Salt 6 g

Or. en

Motivering

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 behavior. 

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.

Ändringsförslag 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag*
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Energi 8400 kJ 
(2000 kcal) Energi

Totalt fett 70 g Totalt fett

Mättade fettsyror 20 g Mättade fettsyror

Kolhydrater 230 g Kolhydrater

Sockerarter 90 g Sockerarter

Salt 6 g Salt

_______
* Värdena ska fastställas utifrån artikel 
31, punkt 3a (ny)

Or. en

Motivering

De värden som för närvarande anges i bilaga XI är inte ett resultat av oberoende forskning 
och avviker från rekommendationer från till exempel brittiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Food Standards Agency) och WHO. För närvarande arbetar EFSA med 
att fastställa referensvärden för intag och beräknas lägga fram sina förslag under våren 
2009. Dessa bör tas i beaktande när man definierar referensvärdena för intag. 
Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslaget till artikel 31, punkt 3a (ny).

Ändringsförslag 734
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del B – Rekommenderade intag för energi 
och vissa andra näringsämnen än vitaminer 
och mineralämnen (vuxna)

Del B – Rekommenderade intag för energi 
och vissa andra näringsämnen än vitaminer 
och mineralämnen (vuxna)

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi 8400 kJ (2000 Energi 8400 kJ (2000 
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kcal) kcal)

Totalt fett 70 g Totalt fett 70 g

Mättade fettsyror 20 g Mättade fettsyror 20 g

Kolhydrater 230 g Kolhydrater 230 g

Sockerarter 90 g Sockerarter 90 g

Salt 6 g Natrium 2,4 g

Or. en

Motivering

Salt (natriumklorid) är inte den enda natriumkällan i kosten. Det finns många andra 
natriumsalter än natriumklorid (till exempel natrimglutamat och natriumkarbonat). 
Informationen skulle inte vara korrekt om endast ”natrium från salt” anges eftersom endast 
en minimal del av det verkliga innehållet tas med.

Ändringsförslag 735
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga XI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens förslag Ändringsförslag

DEL B – REKOMMENDERADE INTAG FÖR 
ENERGI OCH VISSA ANDRA 
NÄRINGSÄMNEN ÄN VITAMINER OCH 
MINERALÄMNEN (VUXNA)

DEL B – REKOMMENDERADE INTAG FÖR 
ENERGI OCH VISSA ANDRA NÄRINGSÄMNEN 
ÄN VITAMINER OCH MINERALÄMNEN 
(VUXNA)

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag

Energi eller 
näringsämne

Rekommenderat 
intag 

Energi 8400 kJ (2000 
kcal)

Energi (2000 kcal)

Totalt fett 70 g Totalt fett 70 g
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Mättade fettsyror 20 g Mättade fettsyror 20 g

Kolhydrater 230 g Kolhydrater 230 g

Sockerarter 90 g Sockerarter 90 g

Salt 6 g Salt 6 g

Or. en

Motivering

Konsekvens med med bilaga XIII, del A.

Ändringsförslag 736
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Bilaga XI – del Ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frivillig uppgift om rekommenderat intag 
för barn (RDI) på förpackningen av 
livsmedelsprodukter om dessa producerats 
specifikt för barn.

Or. hu

Motivering

När det gäller produkter som tillverkats specifikt för barn är det mycket viktigt att veta 
produktens näringsvärdesinnehåll uttryckt i rekommenderat dagligt intag för barn (RDI) så 
att föräldrar på ett ansvarsfullt sätt kan besluta om de ska köpa en viss produkt för sina barn.
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Ändringsförslag 737
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga XII – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Kolhydrater 
(utom 
polyoler)

4 kcal/g —17 kJ/g Kolhydrater 
(utom 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 

- Fett 9 kcal/g —37 kJ/g - Fett 9 kcal/g 

- salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g - salatrim 6 kcal/g 

- Alkohol 
(etanol)

7 kcal/g —29 kJ/g - alkohol (etanol) 7 kcal/g 

- Organiska 
syror

3 kcal/g — 13 kJ/g - Organiska syror 3 kcal/g 

Or. en

Motivering

Konsekvens med med bilaga XIII, del A.

Ändringsförslag 738
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga XII – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Kolhydrater 
(utom polyoler)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - Kolhydrater 
(utom polyoler)

4 kcal/g

- Polyoler 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - Polyoler 2,4 kcal/g
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- Protein 4 kcal/g — 17 kJ/g. - Protein 4 kcal/g

- Fett 9 kcal/g — 37 kJ/g. - Fett 9 kcal/g

- Salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g. - Salatrim 6 kcal/g

- Alkohol 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - Alkohol 
(etanol)

7 kcal/g 

- Organiska 
syror

3 kcal/g — 13 kJ/g. - Organiska syror 3 kcal/g

Or. de

Motivering

Beräkning med två olika enheter leder till motstridiga resultat på grund av inkonsekventa 
omvandlingsfaktorer. Eftersom måttenheten ”kcal” lättare förstås av konsumenterna än 
enheten ”kJ” bör informationen ges endast i form av ”kcal”.

Ändringsförslag 739
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande enheter ska användas i 
näringsvärdesdeklarationen:

Följande enheter ska användas i 
näringsvärdesdeklarationen:

- Energi kJ und kcal - Energi kcal

- Fett gram (g) - Fett gram (g)

- Kolhydrater - Kolhydrater

- Kostfibrer - Kostfibrer

- Protein - Protein

- Salt - Natrium

- Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i bilaga 

- Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i 
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XI bilaga XI

- Andra ämnen Lämpliga enheter 
för ämnena i 
fråga

- Andra ämnen Lämpliga enheter 
för ämnena i 
fråga

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 740
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – tabell – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- energi kJ and kcal - energi kcal

Or. en

Motivering

Energivärdet för livsmedel bör bara anges i kcal eftersom ”kalori” har blivit en vanlig 
vardagsterm i Europa.
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Ändringsförslag 741
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – tabell – rad 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Salt - Natrium

Or. en

Motivering

Salt (natriumklorid) är inte den enda natriumkällan i kosten. Det finns många andra 
natriumsalter än natriumklorid (till exempel natrimglutamat och natriumkarbonat). 
Informationen skulle inte vara korrekt om endast ”natrium från salt” anges eftersom endast 
en minimal del av det verkliga innehållet tas med.

Ändringsförslag 742
Péter Olajos

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del B – punkt 2 – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Fett g - Fett g
varav: varav:

- Mättade 
fettsyror

g - Mättade 
fettsyror

g

Transfettsyror g - Transfettsyror g
- Enkelomättade 
fettsyror

g - Enkelomättade 
fettsyror

g

- Fleromättade 
fettsyror

g - Fleromättade 
fettsyror

g

- Kolesterol mg

Or. en
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Motivering

Mängden kolesterol måste uppges när näringsmässiga påståenden såsom ”låg 
kolesterolhalt” och ”kolesterolfri” görs. Det bör följaktligen vara möjligt att uppge mängden 
kolesterol i tabellen i bilaga XIII del B och del C enligt förordningen.

Ändringsförslag 743
Richard Seeber

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del C – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi kJ och kcal Energi kcal

Fett g Protein g

varav: Kolhydrater g

- Mättade 
fettsyror

g varav:

- Transfettsyror g - Sockerarter g

- Enkelomättade 
fettsyror

g - Polyoler g

- Fleromättade 
fettsyror

g - Stärkelse g

Kolhydrater g Fett

varav: varav:

- Sockerarter g - Mättade 
fettsyror

g

- Polyoler g - Enkelomättade 
fettsyror

g

- Stärkelse g - Fleromättade 
fettsyror

g

Kostfibrer g - Transfettsyror g

Protein g - Kolesterol mg
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Salt g Kostfibrer g

Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i 
bilaga XI

Natrium g

Vitaminer* och 
mineralämnen

*förkortningen 
”Vit” tillåts

De enheter som
anges i del A 
punkt 1 i 
bilaga XI

Övriga ämnen Lämpliga 
måttenheter för 
de enskilda 
ämnena

Or. de

Motivering

Näringsämnenas nuvarande uppräkningsordning i näringsvärdesdeklarationen (det vill säga 
energi, protein, kolhydrater och fett) bör bibehållas. Den allmänna hänvisningen i skälen 32 
och 33 till ”vissa näringsämnen som är viktiga för folkhälsan” ger ingen grund för en ändrad 
uppräkningsordning. Dessutom hänvisar alla näringsvärdesrekommendationer till de nämnda 
makronäringsämnena. Konsumenterna har vant sig vid och har ”lärt sig” detta sätt att 
presentera informationen.

Ändringsförslag 744
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del C – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi kJ och kcal Energi kcal

Fett g Fett g

varav: varav:

- Mättade 
fettsyror

g - Mättade 
fettsyror

g
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- Transfettsyror g - Transfettsyror g

- Enkelomättade 
fettsyror

g - Enkelomättade 
fettsyror

g

- Fleromättade 
fettsyror

g - Fleromättade 
fettsyror

g

Kolhydrater g Kolhydrater g

varav: varav:

- Sockerarter g - Sockerarter g

- Polyoler g - Polyoler g

- Stärkelse g - Stärkelse g

Kostfibrer g Kostfibrer g

Protein g Protein g

natrium g

varav

salt g - salt g

kolesterol mg

Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som 
anges i del A 
punkt 1 i 
bilaga XI

Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som
anges i del A 
punkt 1 i 
bilaga XI

Or. en

Motivering

Konsekvens med artikel 29.2.
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Ändringsförslag 745
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del C – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energi kJ och kcal Energi kJ och kcal

Fett g Fett g

varav: varav:

- Mättade 
fettsyror

g - Mättade 
fettsyror

g

- Transfettsyror g - Transfettsyror g

- Enkelomättade 
fettsyror

g - Enkelomättade 
fettsyror

g

- Fleromättade 
fettsyror

g - Fleromättade 
fettsyror

g

Kolhydrater g Kolhydrater g

varav: varav:

- Sockerarter g - Sockerarter g

- Polyoler g - Polyoler g

- Stärkelse g - Stärkelse g

Kostfibrer g Kostfibrer g

Protein g protein g

Salt g Natrium g

Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som
anges i del A 
punkt 1 i 
bilaga XI

Vitaminer och 
mineralämnen

De enheter som
anges i del A 
punkt 1 i 
bilaga XI

Or. en
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Motivering

Salt (natriumklorid) är inte den enda natriumkällan i kosten. Det finns många andra 
natriumsalter än natriumklorid (till exempel natrimglutamat och natriumkarbonat). 
Informationen skulle inte vara korrekt om endast ”natrium från salt” anges eftersom endast 
en minimal del av det verkliga innehållet tas med.

Ändringsförslag 746
Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del C – titel och tabell – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del C – Ordningsföljd vid presentation av 
energi och näringsämnen som ingår i en 
näringsvärdesdeklaration

Del C – Ordningsföljd vid presentation av 
energi och näringsämnen som ingår i en 
frivilligt utvidgad näringsvärdesdeklaration

Ordningsföljden vid presentation av 
uppgifter om energi och näringsämnen ska, 
i förekommande fall, vara som följer:

Ordningsföljden vid presentation av 
uppgifter om energi och näringsämnen ska, 
i förekommande fall, vara som följer:

Energi Energi

Protein

Fett Fett

varav: varav:

- Mättade fettsyror - Mättade fettsyror

Transfettsyror - Transfettsyror

- Enkelomättade fettsyror - Enkelomättade fettsyror

- Fleromättade fettsyror - Fleromättade fettsyror
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Kolhydrater Kolhydrater

varav: varav:

- Sockerarter - Sockerarter

- Polyoler - Polyoler

– Stärkelse – Stärkelse

Kostfibrer Kostfibrer

Protein

Salt Salt

Vitaminer och mineralämnen Vitaminer och mineralämnen

Or. de

Motivering

Protein är ett livsviktigt näringsämne och bör därför nämnas först i förteckningen, se 
bilaga I, punkt 1 b).

Ändringsförslag 747
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga XIII a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XIII a

Läsbarhet

1. Definition av x-höjd.
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Or. en

Motivering

Denna nya bilaga behövs för att definiera en teckenstorlek vars höjd är större än eller lika 
med 1,2 mm.

Ändringsförslag 748
John Bowis

Förslag till förordning
Bilaga XIII b (ny)

Ändringsförslag

BILAGA XIII b
Läsbarhet
Följande kriterier bör beaktas när märkning utformas. Om en eller flera av dessa kriterier 
inte kan uppfyllas bör en större teckenstorlek än den som uppges i artikel 14.1 övervägas.
Kriterium Rekommenderas Mått Bör undvikas

Kontrast Svart text på vit 
bakgrund eller 
bra färgkontrast.

70 % 
Luminans-
förhållande

Mörk text på 
mörk bakgrund

Ljus text på ljus 
bakgrund

Grönt/rött eller 
andra 
kombinationer 
som försvårar 
läsningen för 
färgblinda.

Texttyp och 
format

Öppna 
teckensnitt såsom 
Arial för 

Utsirade 
teckensnitt
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bokstäver

Fet stil om 
tryckkvaliteten 
kan bevaras

Skuggning

Kursiv stil

Layout Text som utgår 
från och är 
justerad efter 
vänster-
marginalen

Text som 
omgärdar något 
annat

Tryckkvaliteten, 
beroende på 
metod

För trycksystem 
som kan ge 
sämre 
tryckkvalitet kan 
det krävas 
omsorg för att 
producera bra 
skärpa och 
upplösning för 
texter och 
justering och 
registrering av 
färger.

Vitt utrymme 
kring text

Tillräckligt 
utrymme kring 
tryck

Minst 80 % av 
teckenstorleken

Ytor Matt tryckyta Metalliska och 
blanka ytor 

Ojämna ytor

Or. en

Motivering

Genom denna nya bilaga lägger man till en uppsättning läsbarhetskriterier som bör beaktas 
vid utformningen av märkningar.
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