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Ændringsforslag 144
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. hu

Begrundelse

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Ændringsforslag 145
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I lyset af de mange forskellige 
miljømærker med påstande om, at 
fødevareprodukter f.eks. er "bio" eller 
"øko" eller organiske, uden forklaring 
på, hvordan dette er opnået, bør 
Kommissionen i samråd med relevante 
aktører udarbejde forslag til 
kvalitetskriterier for disse mærker, således 
at forbrugerne ikke vildledes.

Or. en
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Ændringsforslag 146
Avril Doyle

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme pegedes der på, at 
næringsdeklaration er et vigtigt redskab til 
at oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. I strategien for 
forbrugerpolitikken 2007-2013 
understreges det, at det er af afgørende 
betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 
vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg.

(10) Offentligheden interesserer sig for 
sammenhængen mellem kost og sundhed 
samt valget af en passende kost svarende til 
den enkeltes behov. I Kommissionens 
hvidbog om en EU-strategi om 
sundhedsproblemer i relation til ernæring, 
overvægt og fedme pegedes der på, at 
næringsdeklaration er et vigtigt redskab til 
at oplyse forbrugerne om fødevarernes 
sammensætning og til at hjælpe dem til at 
træffe kvalificerede valg. Uddannelses- og 
informationskampagner er en vigtig 
mekanisme til forbedring af forbrugernes 
forståelse af fødevareinformation. I 
strategien for forbrugerpolitikken 2007-
2013 understreges det, at det er af
afgørende betydning for såvel en effektiv 
konkurrence som forbrugernes velfærd, at 
forbrugerne har mulighed for at træffe 
kvalificerede valg. Kendskab til de 
grundlæggende ernæringsprincipper og en 
passende næringsdeklaration af fødevarer 
vil gøre det betydeligt lettere for 
forbrugeren at træffe et kvalificeret valg.

Or. en

Begrundelse

Forbedring af kosten og forbrugernes forståelse af fødevareinformation kan ikke opnås 
gennem næringsdeklaration alene. Selv i dag forstår forbrugerne ikke visse 
mærkningsoplysninger, og det er vigtigt, at medlemsstaterne er mere involverede i 
informationskampagner med henblik på at øge forbrugernes forståelse.
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Ændringsforslag 147
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer eller 
byfester og lokale møder hører ikke under 
denne forordnings anvendelsesområde.

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise levering til 
tredjemand, servering og salg af fødevarer,
f.eks. ved velgørenhedsarrangementer
eller byfester og lokale møder, hører ikke 
under denne forordnings 
anvendelsesområde. Catering, der tilbydes 
af luftfartsselskaber, bør kun omfattes af 
denne forordning, hvis den tilbydes på 
ruter mellem to punkter på Fællesskabets 
territorium.

Or. de

Begrundelse

Det vigtige her er ikke håndteringen af fødevarer, men udleveringen af fødevarer til 
tredjemand. Formålet er at undgå overlapning. I forbindelse med ruter fra eller til lande uden 
for EU kan det ske, at luftfartsselskaberne ikke kan finde leverandører, som opfylder kravene 
til fødevareinformation. Hvis selskaber, der betjener sådanne ruter, skulle omfattes af 
forordningen, kunne dette forringe konkurrenceevnen for selskaber, der er etableret i EU, da 
de ville blive tvunget til at overholde forordningen.

Ændringsforslag 148
Jules Maaten

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
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privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer eller 
byfester og lokale møder hører ikke under 
denne forordnings anvendelsesområde.

privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer eller 
byfester og lokale møder hører ikke under 
denne forordnings anvendelsesområde.
Catering, der tilbydes af 
luftfartsselskaber, bør ikke omfattes af 
denne forordning i tilfælde af forbindelser
uden for Fællesskabets territorium. 

Or. en

Begrundelse

Det kan ske, at luftfartsselskabet ikke kan finde leverandører, som opfylder kravene til 
fødevareinformation, når denne opererer uden for EU.

Ændringsforslag 149
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer eller
byfester og lokale møder hører ikke under 
denne forordnings anvendelsesområde.

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Aktiviteter som 
privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
servering og salg af fødevarer i forbindelse 
med f.eks. velgørenhedsbasarer, 
gennemført af frivillige til fordel for 
organisationer, menigheder eller skoler 
(eller sammenlignelige organisationer), 
og byfester og lokale møder hører ikke 
under denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. sv

Begrundelse

Formålet med lovgivningen er at hjælpe forbrugerne med at få så mange næringsoplysninger 
som muligt. Det er urimeligt at stille disse krav til aktiviteter af en meget midlertidig karakter.
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Det er umuligt at overholde de strenge krav, som lovgiveren har fastlagt i denne forordning, i 
forbindelse med frivillige, lejlighedsvise eller altruistiske aktiviteter. Da forbrugeren ikke er 
afhængig af producenten/sælgeren i disse tilfælde, er der ingen grund til at omfatte disse 
aktiviteter af kravene.

Ændringsforslag 150
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fødevareinformationslovgivningen 
bør være tilstrækkelig fleksibel til at 
kunne følge nye informationskrav fra 
forbrugere og kunne sikre en balance 
mellem beskyttelsen af det indre marked 
og forskellene i forbrugernes opfattelse i 
medlemsstaterne.

(16) Fødevareinformationslovgivningen 
bør sikre en balance mellem beskyttelsen 
af det indre marked og forskellene i 
forbrugernes opfattelse i medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Indføjelse af eventuelle nye krav i fremtiden bør underlægges en lovgivningsmæssig 
revidering, i det omfang Kommissionen finder det nødvendigt.

Ændringsforslag 151
Avril Doyle

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, hvis det 
er nødvendigt og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om bæredygtighed.

(19) Der bør dog kun kræves ny 
obligatorisk fødevareinformation, hvis det 
er nødvendigt og i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, 
proportionalitetsprincippet, princippet om 
gennemsigtighed og princippet om 
bæredygtighed.
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Or. en

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med de aktuelle EU-mål om et velfungerende indre marked er 
det afgørende, at alle nye krav meddeles og undersøges grundigt af alle aktører, så det sikres, 
at de er berettigede og ikke vil hindre varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 152
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører 
bør lette rettidige og målrettede ændringer 
af krav til fødevareinformation.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vedtagelse af bestemmelser om ændring af listen over obligatoriske oplysninger og om, 
hvordan visse oplysninger kan gives på alternative måder, kan indebære en væsentlig 
ændring af forordningen og bør derfor ikke omfattes af komitologiproceduren, men af den 
fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 153
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører 
bør lette rettidige og målrettede ændringer 
af krav til fødevareinformation.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vedtagelse af bestemmelser om ændring af listen over obligatoriske oplysninger og om, 
hvordan visse oplysninger kan gives på alternative måder, kan indebære en væsentlig 
ændring af forordningen og bør derfor ikke omfattes af komitologiproceduren, men af den 
fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 154
Jill Evans

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører 

udgår
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bør lette rettidige og målrettede ændringer 
af krav til fødevareinformation.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelse af bestemmelser om ændring af listen over obligatoriske oplysninger og om, 
hvordan visse oplysninger kan gives på alternative måder, kan indebære en væsentlig 
ændring af forordningen og bør derfor ikke omfattes af komitologiproceduren, men af den 
fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 155
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører 
bør lette rettidige og målrettede ændringer 
af krav til fødevareinformation.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vedtagelse af bestemmelser om ændring af listen over obligatoriske oplysninger og om, 
hvordan visse oplysninger kan gives på alternative måder, kan indebære en væsentlig 
ændring af forordningen og bør derfor ikke omfattes af komitologiproceduren, men af den 
fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 156
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at tage hensyn til ændringer og 
nye elementer vedrørende 
fødevareinformation bør der fastsættes 
bestemmelser, der giver Kommissionen 
beføjelser til at ændre listen over 
obligatoriske oplysninger ved at indsætte 
eller fjerne oplysninger, og bestemmelser 
om, hvordan visse oplysninger kan gives 
på alternative måder. Høring af aktører 
bør lette rettidige og målrettede ændringer 
af krav til fødevareinformation.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Komitologiproceduren kan kun anvendes i forbindelse med sekundære foranstaltninger. 
Ændringer af obligatoriske bestemmelser bør henhøre under den fælles 
beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 157
Avril Doyle

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til
forbrugernes utilfredshed med 

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og derfor bør 
faktorer som skriftstørrelse, skrifttype, 
farve og kontrast overvejes i 
sammenhæng for at sikre forbrugernes
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fødevareetiketter. tilfredshed med fødevareetiketter.

Or. en

Begrundelse

Etiketters læsbarhed er afgørende for forbrugerne og bør vedblive med at være et krav i 
henhold til den nye forordning. Når etiketters tydelighed skal vurderes, er det imidlertid på 
sin plads at overveje en række faktorer og ikke blot skriftstørrelsen.

Ændringsforslag 158
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Etiketter på fødevarer bør være 
tydelige og forståelige, så de kan hjælpe 
forbrugere, der ønsker at træffe mere 
kvalificerede valg af fødevarer og kost. 
Undersøgelser har vist, at læsbarhed er 
vigtig for, at mærkningsoplysninger bedst 
muligt kan påvirke læseren, og at lille 
skrift er en af hovedårsagerne til 
forbrugernes utilfredshed med 
fødevareetiketter.

(25) Etiketter på fødevarer bør være, 
præcise, tydelige, let læselige og 
forståelige, så de kan hjælpe forbrugere, 
der ønsker at træffe mere kvalificerede 
valg af fødevarer og kost. Undersøgelser 
har vist, at læsbarhed er vigtig for, at 
mærkningsoplysninger bedst muligt kan 
påvirke læseren, og at lille skrift er en af 
hovedårsagerne til forbrugernes 
utilfredshed med fødevareetiketter.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget er rettet mod alle forbrugere, og formålet er at sikre, at betragtningen
hænger sammen og samtidig understrege minimumskravene til mærkning.
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Ændringsforslag 159
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig 
for, at der kan træffes et kvalificeret valg, 
bør alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alkoholholdige blandede drikkevarer (også kaldet alkopops) besidder en række egenskaber, 
der kunne berettige en større fokus herpå i lovgivningen om forbrugeroplysninger. De har en 
stor tiltrækningskraft på de unge og kan medvirke til at øge drikkeriet og sænke alderen for, 
hvornår de unge begynder at drikke. De indeholder kunstige, sliklignende farvestoffer og 
aromaer (for at skjule smagen af alkohol), og de har et højt sukkerindhold. Nogle af disse 
drikkevarer indeholder desuden stimulerende midler som f.eks. koffein, ginseng, taurin eller 
guarana.

Ændringsforslag 160
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg i 
forbindelse med alkoholholdige 
drikkevarer, vil Kommissionen og de 
relevante aktører gennemføre 
undersøgelser for at vurdere, hvilke 
oplysninger der er mest nyttige for 
forbrugerne, og hvorledes disse 
oplysninger mest effektivt kan 
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tilvejebringes.

Or. de

Begrundelse

 Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Ændringsforslag 161
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer,
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer
mærkes tilsvarende og forsynes med 
oplysninger om ingredienserne og 
alkoholindholdet.

Or. fr

Begrundelse

Alkoholholdige blandede drikkevarer bør mærkes tilsvarende. Det skal således klart angives, 
at de indeholder alkohol, og der skal også oplyses om ingredienserne og alkoholindholdet.
Forbrugerne skal oplyses om de særlige egenskaber ved alkoholholdige blandede 
drikkevarer, således at de informeres fyldestgørende, herunder om politikker til bekæmpelse 
af alkohol og overdreven indtagelse af alkohol.
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Ændringsforslag 162
Dorette Corbey og Glenis Willmott

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør
alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, skal
alle alkoholholdige drikkevarer, herunder 
vin, øl, spiritus og alkoholholdige 
blandede drikkevarer, forsynes med 
oplysninger om ingredienserne.

Or. en

Ændringsforslag 163
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige drikkevarer, forsynes med 
oplysninger om ingredienserne.

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, skal alle alkoholholdige drikkevarer omfattes af denne bestemmelse.
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Ændringsforslag 164
Riitta Myller

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige blandede drikkevarer, 
forsynes med oplysninger om 
ingredienserne.

(27) For at give forbrugerne den 
fødevareinformation, der er nødvendig for, 
at der kan træffes et kvalificeret valg, bør 
alkoholholdige drikkevarer, forsynes med 
oplysninger om ingredienserne.

Or. fi

Begrundelse

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

Ændringsforslag 165
Riitta Myller

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 

Udgår
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forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. fi

Begrundelse

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

Ændringsforslag 166
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 

Udgår
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vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, er det uforståeligt, hvorfor netop alkoholholdige drikkevarer skulle stilles bedre og 
undtages mærkningskravene.
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Ændringsforslag 167
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 

(28) Det er vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om alkoholholdige 
drikkevarer.
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forbindelse med nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 168
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf 
via en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 

(28) Det skal fastsættes klart, hvilke 
oplysninger, forbrugerne har brug for 
vedrørende alkoholholdige drikkevarer.
Anvendelsen af visse bestemmelser i 
denne forordning på alkoholholdige 
drikkevarer ville derfor være upassende.
Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin (Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 
af 17. maj 1999 og Rådets forordning 
(EF) nr. 1601/91). Det samme gælder for 
mærkning af spiritus (Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 110/2008). For at sikre en konsekvent 
tilgang til oplysninger om alkoholholdige 
drikkevarer og sammenhæng med andre 
fællesskabsbestemmelser, bør 
alkoholholdige drikkevarer ikke omfattes 
af mærkningskrav vedrørende 
ingredienser eller ernæring i henhold til 
betingelserne i denne forordning.
Kommissionen udarbejder imidlertid en 
rapport fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og kan om nødvendigt 
foreslå, særlige krav i forbindelse med 
nærværende forordning.
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sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. de

Begrundelse

Hvis vin og øl, men ikke andre alkoholholdige drikkevarer, undtages, vil det ikke være muligt 
at skabe en harmonisk sektor. En række nærmere bestemte produkter ville få fortrinsstilling 
på bekostning af andre produkter. Forbrugerne ville blive vildledt, hvad angår den relative 
sammensætning af forskellige produkter. En undtagelsesperiode er derfor nødvendig for at 
vurdere forbrugernes behov mere klart og for at sikre en sammenhængende tilgang.

Ændringsforslag 169
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin og Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/1991 af 10. 
juni 1991 er der fastsat en udtømmende 
række tekniske standarder, som dækker 
alle ønologiske fremgangsmåder, 
fremstillingsmetoder og former for 
præsentation og mærkning af vine og 
vinprodukter, således at det er sikret, at 
alle led i kæden er omfattet, og at 
forbrugerne er beskyttet og korrekt
informerede. Disse bestemmelser beskriver 
bl.a. på en præcis og udtømmende måde de 
stoffer, der kan forventes benyttet i 
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fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] af […] om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 bør der for at 
sikre en konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

produktionsprocessen, og betingelserne for 
anvendelsen heraf via en fortegnelse over 
tilladte ønologiske fremgangsmåder og 
behandlingsmetoder. Fremgangsmåder, der 
ikke er med i fortegnelsen, er forbudt. 
Derfor bør vin indtil videre undtages fra 
kravet om obligatorisk angivelse af 
ingredienslisten og en næringsdeklaration. 
Hvad angår øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89 bør der for at sikre en konsekvent 
fremgangsmåde og sammenhæng med 
betingelserne vedrørende vin gælde samme 
slags undtagelser. Kommissionen 
udarbejder imidlertid en rapport fem år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
kan om nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 170
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
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kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89 bør der for at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør også omfatte alkoholholdige drikkevarer.

Ændringsforslag 171
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får (28) Det er også vigtigt, at forbrugerne får 
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oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles 
markedsordning for vin er der fastsat en 
udtømmende række tekniske standarder, 
som dækker alle ønologiske 
fremgangsmåder, fremstillingsmetoder og 
former for præsentation og mærkning af 
vine, således at det er sikret, at alle led i 
kæden er omfattet, og at forbrugerne er 
beskyttet og korrekt informerede. Disse 
bestemmelser beskriver bl.a. på en præcis 
og udtømmende måde de stoffer, der kan 
forventes benyttet i produktionsprocessen, 
og betingelserne for anvendelsen heraf via 
en fortegnelse over tilladte ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Fremgangsmåder, der ikke er med i 
fortegnelsen, er forbudt. Derfor bør vin 
indtil videre undtages fra kravet om 
obligatorisk angivelse af ingredienslisten 
og en næringsdeklaration. Hvad angår øl 
og spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] af […] om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 bør der for at 
sikre en konsekvent fremgangsmåde og 
sammenhæng med betingelserne 
vedrørende vin gælde samme slags 
undtagelser. Kommissionen udarbejder 
imidlertid en rapport fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og kan om 
nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

oplysninger om andre alkoholholdige 
drikkevarer. Der findes allerede særlige 
fællesskabsbestemmelser om mærkning af 
vin. Ved Rådets forordning (EF) nr. 
479/2008 af 29. april 2008 om den fælles 
markedsordning for vin og Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/1991 af 10. 
juni 1991 er der fastsat en udtømmende 
række tekniske standarder, som dækker 
alle ønologiske fremgangsmåder, 
fremstillingsmetoder og former for 
præsentation og mærkning af vine og 
vinprodukter, således at det er sikret, at 
alle led i kæden er omfattet, og at 
forbrugerne er beskyttet og korrekt 
informerede. Disse bestemmelser beskriver 
bl.a. på en præcis og udtømmende måde de 
stoffer, der kan forventes benyttet i 
produktionsprocessen, og betingelserne for 
anvendelsen heraf via en fortegnelse over 
tilladte ønologiske fremgangsmåder og 
behandlingsmetoder. Fremgangsmåder, der 
ikke er med i fortegnelsen, er forbudt. 
Derfor bør vin indtil videre undtages fra 
kravet om obligatorisk angivelse af 
ingredienslisten og en næringsdeklaration. 
Hvad angår øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89 bør der for at sikre en konsekvent 
fremgangsmåde og sammenhæng med 
betingelserne vedrørende vin gælde samme 
slags undtagelser. Kommissionen 
udarbejder imidlertid en rapport fem år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
kan om nødvendigt foreslå, særlige krav i 
forbindelse med nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta og Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres i de tilfælde, hvor undladelse 
heraf ville kunne vildlede forbrugeren 
med hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I 
andre tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

(29) Angivelse af oprindelseslandet for 
den landbrugsråvare, der er anvendt i 
produktet, bør anføres på den mest 
passende måde for at sikre fuld 
gennemsigtighed og sporbarhed. I andre 
tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje definitionen af "oprindelsesland" for at kunne holde det adskilt fra
herkomstland. 
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Ændringsforslag 173
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres i de tilfælde, hvor undladelse heraf 
ville kunne vildlede forbrugeren med 
hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I andre 
tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres for fødevarer, der består af en
enkelt ingrediens, og for den væsentlige 
ingrediens og den/de karakteriserende 
ingrediens(er) i fødevarer, som består af 
flere ingredienser, også i de tilfælde, hvor 
undladelse heraf ville kunne vildlede 
forbrugeren med hensyn til fødevarens 
virkelige oprindelsesland eller 
herkomststed. I andre tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. en

Begrundelse

Oprindelseslandet/herkomststedet er en meget værdifuld information for de fleste forbrugere. 
Det bør derfor være obligatorisk at angive denne oplysning for fødevarer, der består af en
enkelt ingrediens, og for den væsentlige ingrediens og den/de karakteriserende ingrediens(er) 
i fødevarer, som består af flere ingredienser.
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Ændringsforslag 174
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
anføres i de tilfælde, hvor undladelse heraf 
ville kunne vildlede forbrugeren med 
hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I andre 
tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

(29) Angivelse af en fødevares 
oprindelsesland eller herkomststed bør 
obligatorisk i de tilfælde, hvor undladelse 
heraf ville kunne vildlede forbrugeren med 
hensyn til fødevarens virkelige 
oprindelsesland eller herkomststed. I andre 
tilfælde bestemmer 
fødevarevirksomhedslederen selv, om 
oprindelseslandet eller herkomststedet skal 
anføres. Angivelse af oprindelsesland eller 
herkomststed bør altid ske på en sådan 
måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på 
grundlag af klare kriterier, der sikrer lige 
vilkår for erhvervslivet og gør det lettere 
for forbrugerne at forstå oplysningerne om 
en fødevares oprindelsesland eller 
herkomststed. Sådanne kriterier bør ikke 
gælde for oplysninger om 
fødevarevirksomhedslederens navn og 
adresse.

Or. en

Ændringsforslag 175
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Fællesskabets ikke-
præferenceoprindelsesregler er fastsat i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil i 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 

(31) Fællesskabets ikke-
præferenceoprindelsesregler er fastsat i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil i 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
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2454/93 af 2. juli 1993 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF- toldkodeks. 
Oprindelseslandet bør fastslås på grundlag 
af disse regler, som handelsvirksomheder 
og forvaltninger kender godt, og 
gennemførelsen forventes dermed at blive 
lettere.

2454/93 af 2. juli 1993 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF- toldkodeks. 
Oprindelseslandet bør fastslås på grundlag 
af disse regler, som handelsvirksomheder 
og forvaltninger kender godt, og 
gennemførelsen forventes dermed at blive 
lettere. Kødprodukter og 
fødevareprodukter, som indeholder 
kødprodukter, skal omfattes af mere 
differentierede regler, hvor der tages 
højde for, hvor dyrene er født, opdrættet 
og slagtet.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår kødprodukter er det ikke hensigtsmæssigt kun at angive et oprindelsessted, 
hvis det afviger fra det sted, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet. Undersøgelser har vist, 
at forbrugerne lægger stor vægt på, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet.

Ændringsforslag 176
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Det er nødvendigt at forklare 
næringsoplysningerne foran på pakken.

Or. en
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Ændringsforslag 177
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
næringsstofindholdet af især blandede 
alkoholholdige drikkevarer.

(34) Forbrugerne bør være klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed.
Kommissionen og de øvrige relevante 
aktører opfordres derfor til at gennemføre 
undersøgelser for at vurdere, hvilke 
oplysninger der er mest nyttige for 
forbrugerne, og hvorledes disse 
oplysninger mest effektivt kan 
tilvejebringes. 

Or. de

Begrundelse

Spørgsmålet om næringsdeklaration og mærkning af ingredienserne i alkoholholdige 
drikkevarer bør undersøges nærmere. Kommissionen bør forelægge harmoniserede forslag, 
der gælder for alle alkoholholdige drikkevarer.

Ændringsforslag 178
Dorette Corbey og Glenis Willmott

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
næringsstofindholdet af især blandede
alkoholholdige drikkevarer.

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
energi- og kulhydratindholdet af alle
alkoholholdige drikkevarer.

Or. en
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Ændringsforslag 179
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
næringsstofindholdet af især blandede
alkoholholdige drikkevarer.

(34) Forbrugerne er generelt ikke klar over 
alkoholholdige drikkevarers potentielle 
bidrag til deres kost som helhed. Det bør 
derfor sikres, at der gives oplysninger om 
næringsstofindholdet af alkoholholdige 
drikkevarer.

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed, skal alle alkoholholdige drikkevarer omfattes af denne bestemmelse.

Ændringsforslag 180
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at oplysningerne
i det primære synsfelt eller "foran på 
pakken" er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor 

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne ønsker oplysninger om 
fire vigtige næringsstoffer i det primære 
synsfelt eller "foran på pakken", idet de 
mener, at disse oplysninger er nyttige, når 
de skal beslutte, hvad de skal købe. Disse 
begrænsede næringsoplysninger bør 
derfor angives foran på pakken, og de bør 
ledsages af en mere fuldstændig 
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findes i etikettens primære synsfelt. obligatorisk næringsdeklaration bag på 
pakken. Det bør desuden i en særskilt 
erklæring bag på pakken præciseres klart 
over for forbrugeren, om fødevarerne 
indeholder genetisk modificerede 
organismer og/eller er produceret ved 
hjælp af nanoteknologi.

Or. en

Begrundelse

Forskningen viser, at forbrugerne ønsker obligatoriske oplysninger om et begrænset antal 
næringsstoffer foran på pakken, således at de nemmere kan træffe en købsbeslutning. De 
fleste forbrugere ønsker, at disse begrænsede oplysninger ledsages af en mere detaljeret 
obligatorisk næringsdeklaration bag på pakken.

Ændringsforslag 181
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at oplysningerne 
i det primære synsfelt eller "foran på 
pakken" er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. For at sikre, at
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor
findes i etikettens primære synsfelt.

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning i en 
række medlemsstater har vist, at 
forbrugerne synes, at oplysningerne om de 
vigtigste næringsstoffer/ingredienser i det 
primære synsfelt eller "foran på pakken" er 
nyttige, når de skal beslutte, hvad de skal 
købe. Forbrugerne kan således nemt se de 
væsentlige næringsoplysninger, hvis
sådanne oplysninger findes i etikettens 
primære synsfelt. Hvis forbrugerne skal 
have mulighed for at købe disse fødevarer 
på grundlag af et tilstrækkeligt 
velinformeret valg, bør det imidlertid være 
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obligatorisk at tilføje en let synlig, læselig, 
klar og forståelig angivelse, placeret 
under de væsentlige oplysninger på 
"mærkningen foran på pakken", hvor 
forbrugerne henvises til 
næringsdeklarationen bag på pakken eller 
på siden.

Or. fr

Begrundelse

Oplysningerne på mærkningen foran på pakken giver ikke i tilstrækkelig grad forbrugerne 
mulighed for at træffe et velinformeret valg. Der skal henvises til næringsdeklarationen, der 
indeholder andre nødvendige oplysninger. Dette ændringsforslag fjerner en vis uklarhed i den 
oprindelige ordlyd.

Ændringsforslag 182
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne synes, at oplysningerne
i det primære synsfelt eller "foran på 
pakken" er nyttige, når de skal beslutte, 
hvad de skal købe. For at sikre, at 
forbrugerne nemt kan se de væsentlige 
næringsoplysninger, når de køber 
fødevarer, bør sådanne oplysninger derfor 
findes i etikettens primære synsfelt.

(37) For at den givne information kan 
tiltrække sig gennemsnitsforbrugerens 
opmærksomhed og tjene det 
oplysningsformål, med hvilket den 
indføres, samt i betragtning af det 
eksisterende kendskab til 
ernæringsspørgsmål, bør informationen 
være enkel og let forståelig. Forskning har 
vist, at forbrugerne ønsker oplysninger om 
fire vigtige næringsstoffer i det primære 
synsfelt eller "foran på pakken", idet de 
mener, at disse oplysninger er nyttige, når 
de skal beslutte, hvad de skal købe. Disse 
begrænsede næringsoplysninger bør 
derfor angives foran på pakken, og de bør 
ledsages af en mere fyldestgørende
obligatorisk næringsdeklaration bag på 
pakken.

Or. en
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Begrundelse

Større klarhed.

Ændringsforslag 183
Hiltrud Breyer og Jill Evans

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke 
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår 
og anvender de alternative måder at 
udtrykke oplysningerne på. Det bør derfor 
tillades, at der udformes forskellige 
ordninger, og at der fortsat forskes i 
forbrugernes forståelse af oplysningerne i 
forskellige medlemsstater, så 
harmoniserede ordninger kan indføres, 
hvis det er relevant.

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide ordninger med 
forklarende symboler, da de kan hjælpe 
dem med hurtigt at træffe kvalificerede 
valg. Tilgængelig dokumentation viser, at 
en forenklet mærkningsordning baseret 
på forskellige farvekoder, der gør det 
lettere og hurtigere at forklare 
næringsoplysninger, er den bedste 
løsning, der også foretrækkes af 
forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Tilgængelig dokumentation viser, at forbrugerne foretrækker, at næringsoplysningerne foran 
på pakken angives ved hjælp af forklarende symboler, dvs. forskellige farvekoder, da de kan 
hjælpe dem med hurtigt og nemt at træffe kvalificerede fødevarevalg.
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Ændringsforslag 184
Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår og 
anvender de alternative måder at udtrykke 
oplysningerne på. Det bør derfor tillades, 
at der udformes forskellige ordninger, og 
at der fortsat forskes i forbrugernes 
forståelse af oplysningerne i forskellige 
medlemsstater, så harmoniserede 
ordninger kan indføres, hvis det er 
relevant.

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Dokumentation fra hele 
Fællesskabet om, hvordan 
gennemsnitforbrugeren forstår og anvender 
de alternative måder at udtrykke 
oplysningerne på, indsamles og analyseres 
fortsat. Der er imidlertid mere og mere, 
der tyder på, at en forenklet 
mærkningsordning baseret på forskellige 
farvekoder, der gør det lettere og 
hurtigere at forklare næringsoplysninger, 
er den bedste løsning, der også 
foretrækkes af forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 185
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide ordninger med 
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de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke 
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår 
og anvender de alternative måder at 
udtrykke oplysningerne på. Det bør derfor 
tillades, at der udformes forskellige 
ordninger, og at der fortsat forskes i 
forbrugernes forståelse af oplysningerne i 
forskellige medlemsstater, så 
harmoniserede ordninger kan indføres, 
hvis det er relevant.

forklarende symboler, da de kan hjælpe 
dem med hurtigt at træffe kvalificerede 
valg. Tilgængelig dokumentation viser, at 
en forenklet mærkningsordning baseret 
på forskellige farvekoder, der gør det 
lettere og hurtigere at forklare 
næringsoplysninger, er den bedste
løsning, der også foretrækkes af 
forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Tilgængelig dokumentation viser, at forbrugerne foretrækker, at næringsoplysningerne foran 
på pakken angives ved hjælp af forklarende symboler, nemlig forskellige farvekoder, da de 
kan hjælpe dem med hurtigt og nemt at træffe kvalificerede fødevarevalg.

Ændringsforslag 186
Nicodim Bulzesc

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Der foreligger dog ikke
dokumentation fra hele Fællesskabet om, 
hvordan gennemsnitforbrugeren forstår og 
anvender de alternative måder at udtrykke 
oplysningerne på. Det bør derfor tillades, 
at der udformes forskellige ordninger, og 
at der fortsat forskes i forbrugernes 
forståelse af oplysningerne i forskellige 
medlemsstater, så harmoniserede 

(38) Nyere tiltag i visse medlemsstater og 
fra visse organisationer i fødevaresektoren 
med hensyn til, hvordan 
næringsdeklarationen udtrykkes, dvs. på 
andre måder end "pr. 
100 g/100 ml/portion", tyder på, at 
forbrugerne kan lide sådanne ordninger, da 
de kan hjælpe dem med hurtigt at træffe 
kvalificerede valg. Dokumentation fra hele 
Fællesskabet om, hvordan 
gennemsnitforbrugeren forstår og anvender 
de alternative måder at udtrykke 
oplysningerne på, indsamles og analyseres 
fortsat. Der er imidlertid mere og mere,
der tyder på, at en forenklet 
mærkningsordning baseret på forskellige 
farvekoder, der gør det lettere og 
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ordninger kan indføres, hvis det er 
relevant.

hurtigere at forklare næringsoplysninger, 
er den bedste løsning, der også 
foretrækkes af forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 187
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Senest fem år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om forskningen i 
forbrugerforståelsen i medlemsstaterne 
for de forskellige ordninger og 
bestemmelser om fødevareinformation; 
Kommissionen forelægger i nødvendigt 
omfang et lovforslag om en bedre ramme 
for de forskellige ordninger og 
bestemmelser om fødevareinformation.

Or. fr

Begrundelse

Idet forslaget giver mulighed for særlige informationsordninger i medlemsstaterne, bør 
Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden en fastsat 
tidsfrist og i nødvendigt omfang foreslå en ændring af den nugældende lovgivning med det 
formål at samle de forskellige ordninger under én ramme.
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Ændringsforslag 188
Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) En deklaration i det primære synsfelt 
om mængderne af næringselementer og 
sammenlignelige indikatorer i en let 
genkendelig form med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

(39) En næringsdeklaration i det primære 
synsfelt om mængderne af 
næringselementer og sammenlignelige 
indikatorer i en let genkendelig form og på 
et fremtrædende sted med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

Or. en

Ændringsforslag 189
John Bowis

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) En deklaration i det primære synsfelt 
om mængderne af næringselementer og 
sammenlignelige indikatorer i en let 
genkendelig form med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

(39) En næringsdeklaration i det primære 
synsfelt om mængderne af 
næringselementer og sammenlignelige 
indikatorer i en let genkendelig form og på 
et fremtrædende sted med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

Or. en
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Ændringsforslag 190
Péter Olajos

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) En deklaration i det primære synsfelt 
om mængderne af næringselementer og 
sammenlignelige indikatorer i en let 
genkendelig form med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

(39) En næringsdeklaration i det primære 
synsfelt om mængderne af 
næringselementer og sammenlignelige 
indikatorer i en let genkendelig form og på 
et fremtrædende sted med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

Or. en

Ændringsforslag 191
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) En deklaration i det primære synsfelt 
om mængderne af næringselementer og 
sammenlignelige indikatorer i en let 
genkendelig form med henblik på at 
muliggøre en vurdering af en fødevares 
ernæringsmæssige egenskaber bør i sin 
helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

(39) En næringsdeklaration i det primære 
synsfelt om mængderne af 
næringselementer og sammenlignelige 
indikatorer i en let genkendelig form med 
henblik på at muliggøre en vurdering af en 
fødevares ernæringsmæssige egenskaber 
bør i sin helhed betragtes som en del af 
næringsdeklarationen, og den bør ikke 
behandles som en gruppe af 
enkeltanprisninger.

Or. en
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Begrundelse

Større klarhed.

Ændringsforslag 192
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren.

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer, og færdigpakkede fødevarer og 
måltider, der fremstilles og leveres direkte 
til den endelige forbruger af lokale 
detailvirksomheder eller storkøkkener, 
hvis disse fødevarer og måltider 
fremstilles på en ikkestandardiseret måde, 
hvor ingredienserne og opskrifterne ofte 
kan variere. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådanne 
oplysninger bør derfor altid gives til 
forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
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prepacked foods.

Ændringsforslag 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi og Alessandro Foglietta

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer. Skønt forbrugerne kun i 
begrænset omfang efterspørger andre 
oplysninger i sådanne tilfælde, anses 
oplysninger om potentielle allergener for 
meget vigtige. Der findes dokumentation, 
der tyder på, at de fleste hændelser som 
følge af fødevareallergi kan spores tilbage 
til ikke-færdigpakkede fødevarer. 
Sådanne oplysninger bør derfor altid 
gives til forbrugeren.

(41) Medlemsstaterne bør under 
henvisning til lokale forhold og praktiske 
omstændigheder fortsat have mulighed for 
at fastsætte bestemmelser vedrørende 
oplysninger om ikke-færdigpakkede 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fortsat have ret til at afgøre, hvilke oplysninger der skal være 
obligatoriske for ikke-færdigpakkede fødevarer. Da det ikke har konsekvenser for det indre 
marked, bør man ikke ændre den nuværende ordning for ikke-færdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 194
Avril Doyle

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør ikke kunne 
vedtage andre bestemmelser end dem, der 

(42) Medlemsstaterne bør ikke kunne 
vedtage andre bestemmelser end dem, der 
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er fastsat i denne forordning, på det 
område, den harmoniserer, medmindre det 
er udtrykkeligt anført i den.

er fastsat i denne forordning, på det 
område, den harmoniserer, medmindre det 
er udtrykkeligt anført i den. Men eftersom 
nationale mærkningskrav kan skabe 
hindringer for den frie bevægelighed på 
det indre marked, bør medlemsstaterne 
dokumentere, hvorfor disse 
foranstaltninger er nødvendige, og 
fastsætte de skridt, som de vil tage for at 
sikre, at de finder anvendelse på den 
mindst handelsbegrænsende måde.

Or. en

Begrundelse

Et af de vigtigste formål med det aktuelle forslag er at forenkle reglerne og sikre det indre 
markeds funktion. Da nationale regler øger industriens omkostninger og vanskeliggør 
varernes frie bevægelighed, bør der kræves begrundelser for deres indførelse og bevis for, at 
anvendelsen heraf er forenelig med varernes frie bevægelighed.

Ændringsforslag 195
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Det bør være muligt at anvende 
grafik eller symboler til at præsentere 
næringsdeklarationen som led i en 
ikkebindende national ordning, forudsat 
at de ikke vildleder forbrugerne, og at det 
kan dokumenteres, at den gennemsnitlige 
forbruger er i stand til at forstå 
præsentationsmåden.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne får mulighed for fortsat at anvende produktinformation 
(f.eks. symboler som den svenske mærkningsordning med Nøglehullet), der har vist sig at 
fungere godt ud fra et forbrugersynspunkt. 
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Ændringsforslag 196
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sætte de berørte kredse, og 
mere specielt de små og mellemstore 
virksomheder, i stand til at afgive 
næringsdeklaration for deres produkter 
bør anvendelsen af foranstaltninger med 
henblik på en gøre næringsdeklaration 
obligatorisk ske gradvis ved hjælp af 
forlængede overgangsperioder med en 
ekstra overgangsperiode for 
mikrovirksomheder.

(49) For at undgå at overbelaste navnlig 
de små og mellemstore virksomheder i den 
traditionelle fødevareproduktionssektor 
og fødevaredetailsektoren, der også 
omfatter storkøkkener og gårdsalg af 
fødevarer, bør disse sektorers produkter 
være undtaget fra kravet om 
næringsdeklaration.

Or. de

Begrundelse

 Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Ændringsforslag 197
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sætte de berørte kredse, og 
mere specielt de små og mellemstore 
virksomheder, i stand til at afgive 
næringsdeklaration for deres produkter 

(49) For at undgå at påtvinge de små og 
mellemstore virksomheder, der omfatter 
alle storkøkkener (f.eks. restauranter, 
personalekantiner, skoler, børnehaver og 
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bør anvendelsen af foranstaltninger med 
henblik på en gøre næringsdeklaration 
obligatorisk ske gradvis ved hjælp af 
forlængede overgangsperioder med en 
ekstra overgangsperiode for 
mikrovirksomheder.

hospitaler), urimelige byrder og et 
urimeligt bureaukrati bør disse sektorers
produkter være undtaget fra kravet om 
næringsdeklaration.

Or. sv

Begrundelse

Disse virksomheder, der i sagens natur kommer i direkte kontakt med den endelige forbruger, 
ville kunne blive pålagt en urimelig byrde, hvis de ikke blev undtaget fra kravet om 
næringsdeklaration. Eftersom fødevarernes næringsindhold næsten altid varierer fra dag til 
dag - afhængig af de råmaterialer, som driftslederen anvender, er kravet urimeligt.

Ændringsforslag 198
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) De produkter, der produceres af den 
traditionelle fødevareproduktionssektor, 
og ferske varer fra fødevaredetailsektoren, 
der produceres direkte på salgsstedet, kan 
naturligvis indeholde stoffer, der 
forårsager allergier eller intolerans hos 
følsomme personer. Da det imidlertid 
netop er ikke-færdigpakkede produkter, 
der sælges i direkte kontakt med kunden, 
bør den relevante information f.eks. 
tilvejebringes gennem dialog på 
salgstidspunktet eller ved hjælp af et klart 
synligt skilt i salgsområdet eller ved at 
lade oplysningsmateriale ligge fremme.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med ikke-færdigpakkede produkter ville det være næsten umuligt at sikre, at alle 
produkter allergimærkes i større omfang, og dette ville navnlig forringe de små og 
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mellemstore virksomheders konkurrenceevne væsentligt og øge deres omkostninger.
Muligheden for krydskontaminering kan desuden ikke udelukkes i lokaler med et begrænset 
forarbejdningsområde.

Ændringsforslag 199
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen fastlægger generelle 
principper, krav og ansvarsfordeling 
vedrørende fødevareinformation, navnlig 
mærkning af fødevarer. Den foreskriver 
midler til at sikre forbrugernes ret til 
information og procedurer for 
fødevareinformation, idet der tages 
hensyn til behovet for, at der er 
tilstrækkelig fleksibilitet til at reagere over 
for den fremtidige udvikling og nye 
oplysningskrav.

udgår

Or. de

Begrundelse

I artikel 1, stk. 2, fastsættes et mål, men ingen klare regler. Dette stykke bør derfor udgå af 
forordningens dispositive del af tekniske og juridiske årsager, og hvis det skal medtages 
overhovedet, bør det indgå som en betragtning.

Ændringsforslag 200
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 
fødevarevirksomheders aktiviteter
vedrører fødevareinformation til 

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, der vedrører 
fødevareinformation til forbrugerne.
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forbrugerne.
Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
færdigpakkede fødevarer, der er bestemt til 
levering til den endelige forbruger, og 
fødevarer bestemt til levering til 
storkøkkener.

Den finder ikke anvendelse på fødevarer, 
der færdigpakkes direkte på salgsstedet 
inden levering til den endelige forbruger.
Catering, der tilbydes af 
luftfartsselskaber, omfattes kun af denne 
forordning, hvis de tilbydes på ruter 
mellem to punkter på Fællesskabets 
territorium.

Or. de

Begrundelse

 Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären.

Ændringsforslag 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi og Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 
fødevarevirksomheders aktiviteter vedrører 
fødevareinformation til forbrugerne.

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 
fødevarevirksomheders aktiviteter vedrører 
fødevareinformation til forbrugerne.
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Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Virksomheder med mindre end 10 ansatte 
og en årlig omsætning eller balance på
under 2 mio. euro er ikke omfattet af 
denne forordnings anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs. The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcount Turnover or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Ændringsforslag 202
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 
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fødevarevirksomheders aktiviteter vedrører 
fødevareinformation til forbrugerne.

fødevarevirksomheders aktiviteter vedrører 
fødevareinformation til de endelige 
forbrugere.

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at præcisere forordningens anvendelsesområde og udelukke B2B-
oplysninger, som ikke er relevante for den endelige forbruger.

Ændringsforslag 203
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 
fødevarevirksomheders aktiviteter vedrører 
fødevareinformation til forbrugerne.

3. Denne forordning finder anvendelse i 
alle led i fødevarekæden, hvor 
fødevarevirksomheders aktiviteter vedrører 
fødevareinformation til de endelige 
forbrugere.

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Den finder ligeledes anvendelse på alle 
fødevarer, der er bestemt til den endelige 
forbruger, herunder fødevarer, der leveres 
af storkøkkener, og fødevarer bestemt til 
levering til storkøkkener.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at præcisere forordningens anvendelsesområde og udelukke B2B-
oplysninger, som ikke er relevante for den endelige forbruger.
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Ændringsforslag 204
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andre mærkningsbestemmelser 
er fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer.

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andre mærkningsbestemmelser 
er fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer.

Inden ... offentliggør Kommissionen en 
omfattende og ajourført liste over de 
mærkningskrav fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser, som finder 
anvendelse på bestemte fødevarer. Senest 
... [18 måneder] forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om opfyldelsen af 
de pågældende specifikke mærkningskrav 
i denne forordning. Kommissionens 
rapport ledsages i påkommende tilfælde af 
et relevant forslag.

Or. en

Begrundelse

Forenkling er et af hovedmålene med dette forslag.

Der er for mange sektorspecifikke europæiske direktiver og forordninger, som indeholder 
mærkningsbestemmelser.

Det er nødvendigt at samle dem alle sammen, kontrollere deres sammenhæng med generelle 
principper og give alle virksomhedsledere og aktører i fødevarekæden let adgang til disse 
enorme mængder af krav, samtidig med at enhver manglende sammenhæng med de generelle 
bestemmelser tages i betragtning.
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Ændringsforslag 205
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andre mærkningsbestemmelser 
er fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer.

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andre mærkningsbestemmelser 
er fastsat i særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer. Inden den [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] forelægger 
Kommissionen en liste over alle 
mærkningsbestemmelser i specifikke 
fællesskabsbestemmelser for specifikke 
fødevarer, og denne liste gøres tilgængelig 
på internettet.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 206
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andre 
mærkningsbestemmelser er fastsat i 
særlige fællesskabsbestemmelser om 
bestemte fødevarer.

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på aktiviteter som privatpersoners 
lejlighedsvise håndtering, servering og 
salg af fødevarer i forbindelse med f.eks. 
velgørenhedsbasarer eller byfester og 
lokale møder.

Or. en
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes lovgivningen i overensstemmelse med den holdning, der 
gives udtryk for i betragtning 15 om undtagelsesbestemmelser for velgørenheds- og 
enkeltarrangementer.

Ændringsforslag 207
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "fødevareinformation": oplysninger om 
en fødevare, som den endelige forbruger 
får via en etiket eller andet ledsagende 
materiale eller på anden vis, herunder 
moderne teknologiske redskaber eller 
mundtlig kommunikation. Definitionen 
omfatter ikke kommerciel kommunikation 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked,

a) "fødevareinformation": oplysninger om 
en fødevare, som den endelige forbruger 
får via en etiket eller et andet middel til 
kommerciel kommunikation, herunder 
reklame og markedsføring foretaget af en 
fødevarevirksomhedsleder med direkte 
relation til promovering, salg eller udbud 
af et produkt til forbrugerne, herunder
moderne teknologi. Definitionen omfatter 
ikke kommerciel kommunikation som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked,

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition er for bred, eftersom den også ville omfatte kommunikation, som 
ikke er til kommercielle formål. Ordlyden bør tilpasses til artikel 3, stk. 3, i forordning nr. 
178/2002 og artikel 2, litra d), i direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis for at sikre, 
at definitionens omfang er begrænset til fødevarevirksomhedsledere og kommerciel 
kommunikation henvendt til den endelige forbruger.
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Ændringsforslag 208
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "fødevareinformationslovgivning": 
fællesskabsforskrifterne om fødevare-
information, navnlig mærkning, herunder 
generelle bestemmelser, der gælder for 
alle fødevarer eller nærmere bestemte 
fødevarer, og bestemmelser, der 
udelukkende gælder for nærmere 
bestemte fødevarer,

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse kan undværes. Betydningen af "fødevareinformationslovgivning" fremgår 
klart af de pågældende bestemmelsers kontekst. Derfor bør artikel 2, stk. 2, litra b), udgå.

Ændringsforslag 209
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "obligatorisk fødevareinformation": de 
oplysninger, den endelige forbruger skal 
have i medfør af fællesskabslovgivning 
eller national lovgivning,

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse kan undværes. Definitionen angiver blot, at obligatorisk information er 
den information, som lovgivningen foreskriver (pleonasme). Derfor bør artikel 2, stk. 2, litra 
c), udgå.
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Ændringsforslag 210
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare samt den 
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 
indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres,

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare samt den 
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 
indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres; fødevarer, 
der er færdigpakkede på salgsstedet med 
henblik på øjeblikkeligt salg til 
forbrugeren, er ikke omfattet,

Or. fr

Begrundelse

Præcisering nødvendig som følge af den nye definition af ikke-færdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 211
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare samt den 
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare samt den 
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 
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indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres,

indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres; ikke-
færdigpakkede fødevarer er ikke omfattet,

Or. de

Begrundelse

Præcisering nødvendig som følge af den nye definition af "ikke-færdigpakkede fødevarer".

Ændringsforslag 212
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare samt den 
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 
indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 213
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare samt den 
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 
indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres,

e) "færdigpakket fødevare": en vare, der 
som en sådan udbydes til salg til den 
endelige forbruger og til storkøkkener, og 
som består af en fødevare samt den 
emballage, hvori den blev pakket, inden 
den blev udbudt til salg, uanset om 
emballagen omslutter fødevaren helt eller 
delvis, men dog på en sådan måde, at 
indholdet ikke kan ændres, uden at 
emballagen åbnes eller ændres; ikke-
færdigpakkede fødevarer er ikke omfattet,

Or. de

Begrundelse

Præcisering nødvendig som følge af den nye definition af ikke-færdigpakkede fødevarer.

Ændringsforslag 214
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
fødevarer, der udbydes til den endelige 
forbruger uden at være færdigpakkede, og 
som først pakkes på tidspunktet for salget 
til den endelige forbruger, eller fødevarer 
og ferske varer, der er færdigpakkede på 
salgsstedet med henblik på øjeblikkeligt 
salg,

Or. de
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Begrundelse

I butikkerne udbydes der også færdigpakkede fødevarer og som oftest i nærheden af kasser 
bemandet med salgspersonale for at undgå lange ventetider for forbrugerne ved kassen. I 
forbindelse med fødevarer, der pakkes i overensstemmelse med forbrugernes individuelle 
ønsker, er det i praksis umuligt at angive de samme oplysninger, som dem, der er 
obligatoriske for færdigpakkede fødevarer, idet vareudbuddet varierer, varerne produceres 
manuelt, og udvalget af udbudte varer varierer fra dag til dag.

Ændringsforslag 215
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
fødevarer, der udbydes til forbrugeren 
uden at være færdigpakkede, eller som 
pakkes på anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede på salgsstedet med henblik 
på øjeblikkeligt salg,

Or. de

Begrundelse

I butikkerne udbydes der også færdigpakkede fødevarer og som oftest i nærheden af kasser 
bemandet med salgspersonale for at undgå lange ventetider for forbrugerne ved kassen. I 
forbindelse med fødevarer, der pakkes i overensstemmelse med forbrugernes individuelle 
ønsker, er det i praksis umuligt at angive de samme oplysninger, som dem, der er 
obligatoriske for færdigpakkede fødevarer, idet vareudbuddet varierer, varerne produceres 
manuelt, og udvalget af udbudte varer varierer fra dag til dag.

Ændringsforslag 216
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
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fødevarer, der udbydes til forbrugeren 
uden at være færdigpakkede, eller som 
pakkes på anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede på salgsstedet med henblik 
på øjeblikkeligt salg til forbrugeren,

Or. fr

Begrundelse

I mange butikker færdigpakkes fødevarer, hvorefter de sælges ved brug af selvbetjening eller 
personlig betjening. Disse varer har de samme karakteristiske egenskaber som varer, der 
udbydes uden at være færdigpakkede, og/eller som pakkes på anmodning af køberen.

Det er umuligt at indføre obligatoriske bestemmelser på grund af produkternes mangfoldighed, 
deres forarbejdning eller den lille produktion i butikker eller små tilstødende lokaler, og fordi 
ingredienserne og opskrifterne varierer.

Ændringsforslag 217
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ikke-færdigpakkede fødevarer": 
fødevarer, der udbydes til forbrugeren 
uden at være færdigpakkede, eller som 
pakkes på anmodning af køberen eller er 
færdigpakkede på salgsstedet med henblik 
på øjeblikkeligt salg,

Or. de

Begrundelse

I butikkerne udbydes der også færdigpakkede fødevarer og som oftest i nærheden af kasser 
bemandet med salgspersonale for at undgå lange ventetider for forbrugerne ved kassen. I 
forbindelse med fødevarer, der pakkes i overensstemmelse med forbrugernes individuelle 
ønsker, er det i praksis umuligt at angive de samme oplysninger, som dem, der er 
obligatoriske for færdigpakkede fødevarer, idet vareudbuddet varierer, varerne produceres 
manuelt, og udvalget af udbudte varer varierer fra dag til dag.
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Ændringsforslag 218
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og enhver bestanddel af 
en sammensat ingrediens, der anvendes 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, og som stadig forefindes i 
færdigvaren, eventuelt i ændret form; 
restkoncentrationer betragtes ikke som 
ingredienser,

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og enhver ingrediens af 
en sammensat ingrediens, der anvendes 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, og som stadig forefindes i 
færdigvaren, eventuelt i ændret form,

Or. de

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe klarhed og overensstemmelse mellem 
terminologien og allerede anvendte udtryk. Hvis udtrykket "bestanddel" udelades, vil det ikke 
være nødvendigt at præcisere, at restkoncentrationer ikke betragtes som ingredienser.

Ændringsforslag 219
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og enhver bestanddel af 
en sammensat ingrediens, der anvendes 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, og som stadig forefindes i 
færdigvaren, eventuelt i ændret form; 
restkoncentrationer betragtes ikke som 
ingredienser,

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og enhver ingrediens af 
en sammensat ingrediens, der anvendes 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, og som stadig forefindes i 
færdigvaren, eventuelt i ændret form; 
restkoncentrationer betragtes ikke som 
ingredienser,

Or. en
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Begrundelse

En ændring af definitionen på ingrediens ville have uønskede virkninger på 
fællesskabslovgivning, hvori der henvises til definitionen på ingrediens (f.eks. forordning (EF) 
nr. 1829/2003).

Ændringsforslag 220
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og enhver bestanddel af 
en sammensat ingrediens, der anvendes 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, og som stadig forefindes i
færdigvaren, eventuelt i ændret form; 
restkoncentrationer betragtes ikke som 
ingredienser,

f) "ingrediens": ethvert stof, herunder 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, og enhver ingrediens af 
en sammensat ingrediens, der anvendes 
ved fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare, og som stadig forefindes i 
færdigvaren, eventuelt i ændret form,

Or. es

Begrundelse

Begrebet restkoncentrationer bør udelades af denne definition for at bringe den i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle krav i 
fødevarelovgivningen. Det fastsættes i definitionen i artikel 2 i denne forordning, at fødevarer 
ikke omfatter "restkoncentrationer og forurenende stoffer". Udtrykket "bestanddel" bør 
desuden erstattes af udtrykket "ingrediens" i overensstemmelse med stk. 2, litra h), i samme 
artikel.

Ændringsforslag 221
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "herkomststed": sted, som det oplyses udgår
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en fødevare kommer fra, og som ikke er 
"oprindelseslandet" som fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 23-26 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92,

Or. en

Begrundelse

Den gældende artikel 2, stk. 1, litra a), punkt i), i direktiv 2000/13/EF indeholder en klar og 
praktisk bestemmelse om oprindelsesmærkning. Industrien er vant til denne bestemmelse og 
anvendelsen heraf, som ikke giver anledning til problemer. På Codex-niveau skelnes der 
heller ikke længere mellem oprindelsesland og herkomststed. Denne tilgang bør fastholdes i 
EU-lovgivningen som fastsat i direktiv 2000/13/EF.

Ændringsforslag 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta og Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "herkomststed": sted, som det oplyses en 
fødevare kommer fra, og som ikke er 
"oprindelseslandet" som fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 23-26 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92,

g) "herkomststed": sted, som det oplyses en 
fødevare kommer fra, og som ikke er 
"oprindelseslandet",

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje definitionen af "oprindelsesland" for at kunne holde det adskilt fra 
herkomstland. 
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Ændringsforslag 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta og Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "oprindelsesland": oprindelsessted 
for den vigtigste landbrugsråvare, der er 
anvendt ved fremstillingen af produktet,

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje definitionen af "oprindelsesland" for at kunne holde det adskilt fra 
herkomstland. 

Ændringsforslag 224
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "synsfelt": alle en emballages 
overflader, der kan læses fra én synsvinkel, 
så forbrugerne hurtigt og let har adgang til 
og kan læse mærkningsoplysningerne, 
uden at de behøver at vende emballagen,

k) "synsfelt": alle en emballages 
overflader, der kan læses fra én synsvinkel, 
så forbrugerne hurtigt og let har adgang til 
og kan læse mærkningsoplysningerne,

Or. de

Begrundelse

Til dels en sproglig justering [af den tyske version] med henblik på at bringe terminologien i 
overensstemmelse med den hidtil anvendte terminologi i mærkningsdirektiv 2000/13/EF. 
Udeladelsen af nødvendigheden af at vende emballagen er desuden i strid med den 
nuværende retlige situation og potentielt også med muligheden for at tilføje angivelser andre 
steder på emballagen, og dette led bør derfor helt udgå.
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Ændringsforslag 225
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "betegnelse ifølge forskrifterne": en 
fødevares betegnelse som foreskrevet i de 
fællesskabsbestemmelser, der gælder for 
den, eller, i mangel af sådanne 
fællesskabsbestemmelser, den betegnelse, 
der er foreskrevet i de ved lov eller 
administrativt fastsatte bestemmelser, der 
gælder i den medlemsstat, hvor fødevaren 
sælges til den endelige forbruger eller til 
storkøkkener

udgår

Or. de

Begrundelse

Betydningen af definitionen i artikel 2, stk. 2, litra i), er uklar. På tysk betyder udtrykket 
"rechtmässige Bezeichnung" en betegnelse, der ikke er i strid med nogen lovbestemmelse.
Derfor ville det være bedre at vedblive med at referere til de betegnelser, der er foreskrevet i 
lovbestemmelserne. Disse skal imidlertid defineres (pleonasme). Det foreslås, at 
definitionerne behandles i artikel 18.

Ændringsforslag 226
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "sædvanlig betegnelse": en betegnelse, 
som forbrugerne i den medlemsstat, hvor 
fødevaren sælges, accepterer som dens 
betegnelse, uden at der er behov for 
yderligere forklaring,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 227
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "primær(e) ingrediens(er)": de 
betydelige og/eller karakteriserende 
ingredienser i en fødevare

udgår

Or. en

Begrundelse

Da vi er imod Kommissionens forsøg på at lave tilføjelser til den eksisterende bestemmelse 
om oprindelsesmærkning, er der ingen grund til at have definitioner på primær, betydelig og 
karakteriserende fødevareingrediens, som hidtil ikke er blevet anvendt i forbindelse med 
fødevarelovgivning. Da vi løbende har argumenteret for forenkling, modsætter vi os, at der 
hele tiden opfindes nye termer og begreber uden mening.

Disse kriterier er upraktiske. De er ikke i overensstemmelse med QUID-definitionerne, hvilket 
er forvirrende. Et niveau på 50 % har ikke den samme praktiske betydning for alle fødevarer.

Ændringsforslag 228
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "primær(e) ingrediens(er)": de 
betydelige og/eller karakteriserende 
ingredienser i en fødevare

udgår

Or. de
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Begrundelse

Denne definition er unødvendig, da udtrykket ikke anvendes i resten af forordningen. Den bør 
derfor udgå.

Ændringsforslag 229
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "betydelig(e) ingrediens(er)": en 
ingrediens i en fødevare, der udgør mere 
end 50 % af fødevaren,

udgår

Or. en

Begrundelse

Da vi er imod Kommissionens forsøg på at lave tilføjelser til den eksisterende bestemmelse 
om oprindelsesmærkning, er der ingen grund til at have definitioner på primær, betydelig og 
karakteriserende fødevareingrediens, som hidtil ikke er blevet anvendt i forbindelse med 
fødevarelovgivning. Da vi løbende har argumenteret for forenkling, modsætter vi os, at der 
hele tiden opfindes nye termer og begreber uden mening.

Disse kriterier er upraktiske. De er ikke i overensstemmelse med QUID-defintionerne, hvilket 
er forvirrende. Et niveau på 50 % har ikke den samme praktiske betydning for alle fødevarer.

Ændringsforslag 230
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "betydelig(e) ingrediens(er)": en 
ingrediens i en fødevare, der udgør mere 
end 50 % af fødevaren,

udgår

Or. de
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Begrundelse

Denne definition er unødvendig, da udtrykket ikke anvendes i resten af forordningen. Den bør 
derfor udgå.

Ændringsforslag 231
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "karakteriserende ingrediens(er)": en 
ingrediens i en fødevare, som forbrugeren 
sædvanligvis forbinder med fødevarens 
betegnelse, og for hvilken der i de fleste 
tilfælde kræves en mængdeangivelse,

udgår

Or. en

Begrundelse

Da vi er imod Kommissionens forsøg på at lave tilføjelser til den eksisterende bestemmelse 
om oprindelsesmærkning, er der ingen grund til at have definitioner på primær, betydelig og 
karakteriserende fødevareingrediens, som hidtil ikke er blevet anvendt i forbindelse med 
fødevarelovgivning. Da vi løbende har argumenteret for forenkling, modsætter vi os, at der 
hele tiden opfindes nye termer og begreber uden mening.

Disse kriterier er upraktiske. De er ikke i overensstemmelse med QUID-defintionerne, hvilket 
er forvirrende. Et niveau på 50 % har ikke den samme praktiske betydning for alle fødevarer.

Ændringsforslag 232
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "karakteriserende ingrediens(er)": en 
ingrediens i en fødevare, som forbrugeren 
sædvanligvis forbinder med fødevarens 
betegnelse, og for hvilken der i de fleste 

udgår
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tilfælde kræves en mængdeangivelse,

Or. de

Begrundelse

Denne definition er unødvendig, da udtrykket ikke anvendes i resten af forordningen. Den bør 
derfor udgå.

Ændringsforslag 233
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed": den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold,

s) "datoen for en fødevares mindste 
holdbarhed": den dato, til og med hvilken 
fødevaren bevarer sine specifikke 
egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold, og efter hvilken 
fødevaren ikke må udbydes,

Or. es

Begrundelse

Definitionen bør præciseres ved at tilføje en henvisning til muligheden for at udbyde 
fødevaren. 

Ændringsforslag 234
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra s a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "produktionsdato": den dato, hvor 
fødevaren er produceret og evt. pakket og 
dybfrosset.
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Or. de

Begrundelse

Denne definition er nødvendig som følge af artikel 25.

Ændringsforslag 235
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "bedste praksis": standarder, 
ordninger, initiativer eller andre 
aktiviteter, som de kompetente 
myndigheder har givet deres tilslutning 
til, og som erfaringer og forskning har 
vist er de mest effektive for flertallet af 
forbrugerne, og som betragtes som 
eksempler til efterfølgelse for andre.

udgår

Or. de

Begrundelse

Udgår af hensyn til overensstemmelse med udeladelsen af kapitel 6 og 7.

Ændringsforslag 236
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "grafik og symboler": et klart visuelt 
udtryk for eller præsentation af et 
produkts generelle næringsindhold i et 
format, der kan omfatte tal, tabeller eller 
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farvekoder.

Or. en

Ændringsforslag 237
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "fremstillingsdato": den dato, hvor 
fødevaren bliver det beskrevne produkt.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre forbrugeroplysningen bør der være en definition af fremstillingsdato. Den 
foreslåede definition er identisk med definitionen i Codex (CODEX STAN 1-1985).

Ændringsforslag 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi og Alessandro 
Foglietta

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) “forarbejdning": den proces, hvorved 
et (eller flere) landbrugsråvarer 
omdannes til et færdigt produkt.

Or. en
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Ændringsforslag 239
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "lokale landbrugsmarkeder": et 
marked, hvor landmænd, avlere eller 
lokale fødevareproducenter sælger deres 
produkter eller lokale landbrugsprodukter 
direkte til borgerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer en fleksibel håndhævelse af bestemmelserne om
fødevaremærkning i forbindelse med lokale landbrugsmarkeder.

Ændringsforslag 240
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "det primære synsfelt": foran på 
pakken.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af "det primære synsfelt".
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Ændringsforslag 241
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fødevares oprindelse henviser i denne 
forordning til en fødevares oprindelse som 
fastsat i overensstemmelse med artikel 23-
26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92.

3. En fødevares oprindelse henviser i denne 
forordning til en fødevares oprindelse som 
fastsat i overensstemmelse med artikel 23-
26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92.

I forbindelse med kødprodukter og 
fødevareprodukter, som indeholder 
kødprodukter, defineres fødevarens eller 
den pågældendes ingrediens' oprindelse 
som det land, hvor dyret blev født, 
opdrættet i størstedelen af dets levetid, og 
slagtet. Hvis disse steder er forskellige, 
skal alle steder angives, når der henvises 
til "oprindelsesland".

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår kødprodukter er det ikke hensigtsmæssigt kun at angive et oprindelsessted, 
hvis det afviger fra det sted, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet. Undersøgelser har vist, 
at forbrugerne lægger stor vægt på, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet.

Ændringsforslag 242
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevareinformation har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og interesser ved at 
give de endelige forbrugere grundlag for at 
træffe kvalificerede valg og anvende 
fødevarer på sikker vis, navnlig ud fra 
sundhedsmæssige, økonomiske, 

1. Fødevareinformation har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og interesser ved at 
give de endelige forbrugere grundlag for at 
træffe kvalificerede valg og anvende 
fødevarer på sikker vis, navnlig ud fra 
sundhedsmæssige, økonomiske, 
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miljømæssige, sociale og etiske 
betragtninger.

miljømæssige, sociale, etiske og 
dyrevelfærdsmæssige betragtninger.

Or. en

Ændringsforslag 243
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fødevareinformation har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og interesser ved at 
give de endelige forbrugere grundlag for at 
træffe kvalificerede valg og anvende 
fødevarer på sikker vis, navnlig ud fra 
sundhedsmæssige, økonomiske, 
miljømæssige, sociale og etiske 
betragtninger.

1. Fødevareinformation har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og interesser ved at 
give de endelige forbrugere grundlag for at 
træffe kvalificerede valg og anvende 
fødevarer på sikker vis.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen ønskede at styrke de obligatoriske mærkningskrav til væsentlige elementer, 
som er en forudsætning for kvalificerede forbrugervalg og sikker anvendelse og håndtering af 
produktet. Etiske, sociale, miljømæssige og økonomiske betragtninger er i denne artikel ikke 
en tilstrækkelig præcis definition, der sikrer opfyldelsen af denne målsætning.

Ændringsforslag 244
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevareinformationslovgivningen har 
til formål at opnå fri bevægelighed i 
Fællesskabet for fødevarer, der er lovligt 
produceret og markedsført, idet der, når 

2. Fødevareinformationslovgivningen har 
til formål at opnå fri bevægelighed i 
Fællesskabet for fødevarer.
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det er relevant, tages hensyn til behovet 
for at beskytte producenternes legitime 
interesser og for at fremme produktionen 
af kvalitetsprodukter.

Or. de

Begrundelse

Det sidste led i sætningen indeholder ingen bestemmelser. Dette led bør udgå af 
forordningens tekst af tekniske og juridiske årsager, og hvis det skal medtages overhovedet, 
bør det indgå som en betragtning. Det er uklart, hvornår og hvordan der skal tages hensyn til 
producenternes interesser, og hvornår og hvordan kvaliteten af "kvalitetsprodukter" skal 
fremmes.

Ændringsforslag 245
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, tages der hensyn til 
behovet for en overgangsordning efter de 
nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet 
markedsført inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt.

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, tages der hensyn til 
behovet for en overgangsperiode efter de 
nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet 
markedsført inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt.

Nye bestemmelser om fødevaremærkning 
gennemføres på grundlag af 
harmoniserede datoer for overholdelse 
fastlagt af Kommissionen efter høring af 
medlemsstaterne og de berørte parter.

Or. en
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Begrundelse

Der er et udbredt fælles behov for at følge en fastlagt tidsplan for ajourføring af generelle 
eller specifikke regler om fødevaremærkning. Fødevareoperatørerne skal være forberedt på 
en regelmæssig revision af deres emballage og etiketter uanset den retlige begrundelse. Selv 
om der fastsættes overgangsperioder, har en fragmenteret gennemførelse af nye regler 
væsentlig indvirkning på udgiften til nye etiketdesign, ordre og forvaltning af emballagelagre.

Ændringsforslag 246
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, tages der hensyn til 
behovet for en overgangsordning efter de 
nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet 
markedsført inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt.

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, fastsættes der, 
medmindre kravene vedrører beskyttelse 
af menneskers sundhed, en 
overgangsordning efter de nye kravs 
ikrafttrædelse, hvor fødevarer med 
etiketter, der ikke opfylder de nye krav, 
kan markedsføres, og hvor lagre af sådanne 
fødevarer, der er blevet markedsført inden 
udløbet af overgangsperioden, fortsat kan 
sælges, indtil lagrene er opbrugt.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsfrit, og for at begrænse mængden af 
emballageaffald er det normalt at fastsætte en overgangsperiode, når der er indført nye 
mærkningskrav, medmindre disse vedrører en umiddelbar sundhedsrisiko for befolkningen. I 
så fald er en overgangsperiode muligvis ikke hensigtsmæssig.
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Ændringsforslag 247
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, tages der hensyn til 
behovet for en overgangsordning efter de 
nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres, og hvor lagre af 
sådanne fødevarer, der er blevet 
markedsført inden udløbet af 
overgangsperioden, fortsat kan sælges, 
indtil lagrene er opbrugt.

3. Når der i 
fødevareinformationslovgivningen 
fastsættes nye krav, fastsættes passende 
overgangsperioder på mindst tre år efter 
de nye kravs ikrafttrædelse, hvor fødevarer 
med etiketter, der ikke opfylder de nye 
krav, kan markedsføres. Der tages i denne 
forbindelse hensyn til, at lagre af sådanne 
fødevarer, der er blevet markedsført inden 
udløbet af overgangsperioden, fortsat kan 
sælges, indtil lagrene er opbrugt, dog ikke 
senere end tre år efter ikrafttrædelsen af 
de nye bestemmelser. Dette finder 
tilsvarende anvendelse på lagre af 
etiketter, som 
fødevarevirksomhedslederne ligger inde 
med inden ikrafttrædelsen af de nye 
bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

For at sikre praktisk gennemførlige overgangsperioder, navnlig for SMV'er, bør der indføres 
passende overgangsperioder (på mindst tre år). Når overgangsperioden fastsættes, bør de 
store udgifter til trykt materiale, udvikling af emballage og omkostningskrævende destruktion 
af lagre af etiketter undgås. 

Ændringsforslag 248
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der kræves obligatorisk 
fødevareinformation i henhold til 

udgår
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fødevareinformationslovgivningen, 
omfatter det oplysninger, der bl.a. tilhører 
en af følgende kategorier:
a) oplysninger om fødevarens identitet og 
sammensætning, egenskaber eller andre 
karakteristika,
b) oplysninger vedrørende beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og sikker 
anvendelse af en fødevare. Det drejer sig 
bl.a. om:
i) bestanddeles egenskaber, der kan være 
sundhedsskadelige for visse grupper af 
forbrugere,
ii) holdbarhed, opbevaring og sikker 
anvendelse,
iii) betydning for sundheden, herunder 
risici og konsekvenser i forbindelse med 
skadelig og farlig indtagelse af en 
fødevare.
c) oplysninger om ernæringsegenskaber, 
så forbrugerne, herunder forbrugere med 
særlige kostbehov, kan træffe 
kvalificerede valg.
(2) Når behovet for obligatorisk 
fødevareinformation vurderes, tages der 
hensyn til et udbredt behov hos de fleste 
forbrugere for bestemte oplysninger, som 
de tillægger stor værdi, eller til 
almindeligt anerkendte fordele for
forbrugerne, så de kan træffe 
kvalificerede valg.

Or. de

Begrundelse

Principperne om obligatorisk fødevareinformation er rettet mod lovgiveren og ikke mod de 
operatører, der er omfattet af forordningen. Deres betydning er derfor uklar. Bestemmelserne 
bør derfor udgå eller blot indgå som en betragtning.
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Ændringsforslag 249
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) betydning for sundheden, herunder 
risici og konsekvenser i forbindelse med 
skadelig og farlig indtagelse af en 
fødevare.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fødevarer skal i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 178/2002 være egnede til 
menneskeføde. Mærkningen skal give oplysninger om fødevaren og ikke om forbrugeradfærd.

Ændringsforslag 250
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) betydning for sundheden, herunder 
risici og konsekvenser i forbindelse med 
skadelig og farlig indtagelse af en 
fødevare.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. hu

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)



PE416.699v02-00 76/113 AM\765208DA.doc

DA

Ændringsforslag 251
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysninger om ernæringsegenskaber, så 
forbrugerne, herunder forbrugere med 
særlige kostbehov, kan træffe kvalificerede 
valg.

c) oplysninger om ernæringsegenskaber, så 
forbrugerne, herunder forbrugere med 
særlige kostbehov, kan træffe tilstrækkeligt 
kvalificerede valg.

Or. hu

Begrundelse

Hvis det skal sikres, at den gennemsnitlige forbruger træffer velovervejede beslutninger om 
køb af fødevarer, er det ikke tilstrækkeligt blot at opremse ernæringsegenskaberne.

Ændringsforslag 252
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a – c b – c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forklarende oplysninger om de i 
artikel 33, stk. 2a, omhandlede produkter, 
så forbrugerne kan træffe kvalificerede 
valg,
cb) oplysninger om fødevareprodukters 
oprindelse,
cc) oplysninger om produktionen og 
forarbejdningen af fødevaren på 
produkter.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Nye bestemmelser om fødevaremærkning 
gennemføres på grundlag af 
harmoniserede datoer for overholdelse 
over to år, der sikrer en kontrolleret 
tilpasning til nye mærkningskrav, 
medmindre der er tale om oplysningskrav, 
der har sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at skabe retssikkerhed for fødevareoperatørerne samt sikre 
en kontrolleret tilpasning til nye mærkningskrav. For at minimere den økonomiske 
indvirkning, navnlig på SMV'er, af fødevarevirksomhedsledernes eventuelle ændringer af 
mærkningen, men også for at gøre dem mere effektive, skal de nye mærkningsbestemmelser 
gennemføres på grundlag af harmoniserede datoer for opfyldelse. Nødstilfælde med 
sikkerhedsmæssige konsekvenser er ikke omfattet af dette princip.

Ændringsforslag 254
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til fødevarens beskaffenhed 
og især dens art, identitet, egenskaber, 
sammensætning, mængde, holdbarhed, 
oprindelsesland eller herkomststed, 
fremstillings- eller frembringelsesmåde

a) med hensyn til fødevarens beskaffenhed 
og især dens art, identitet, egenskaber, 
sammensætning, mængde, holdbarhed, 
oprindelse eller herkomst, fremstillings-
eller frembringelsesmåde

Or. en
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Begrundelse

Den gældende artikel 2, stk. 1, litra a), punkt i), i direktiv 2000/13/EF indeholder en klar og 
praktisk bestemmelse om oprindelsesmærkning. Industrien er vant til denne bestemmelse og 
anvendelsen heraf, som ikke giver anledning til problemer. På Codex-niveau skelnes der 
heller ikke længere mellem oprindelsesland og herkomststed. Denne tilgang bør fastholdes i 
EU-lovgivningen som fastsat i direktiv 2000/13/EF.

Ændringsforslag 255
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved udtrykkeligt at reklamere med en 
mærkbar reduktion af sukker- og/eller 
fedtindholdet, hvis ikke energiindholdet 
(kilojoule eller kilokalorier) samtidig er 
reduceret tilsvarende, undtagen i tilfælde, 
hvor reduktionen af sukker- eller 
fedtindholdet forbedrer produktets 
indvirkning på sundheden,

Or. de

Begrundelse

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.
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Ændringsforslag 256
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennem billeder, der vildleder 
forbrugeren med hensyn til fødevarens 
egentlige art eller oprindelse.

Or. en

Begrundelse

Billeder og grafik må ikke bruges til bevidst at vildlede forbrugerne med hensyn til et 
produkts egentlige oprindelse.

Ændringsforslag 257
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved at fremvise billeder, der giver 
indtryk af, at den pågældende fødevare er 
fremstillet af bestemte ingredienser, selv 
om det ikke er tilfældet.

Or. en

Begrundelse

En vaniljeyoghurt, der har fået sin vaniljesmag fra kunstige aromaer, bør f.eks. ikke 
markedsføres med et billede af vanilje på emballagen.
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Ændringsforslag 258
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) ved at give indtryk af, at den 
pågældende fødevares smag er baseret på 
naturlige ingredienser, når den primært 
skyldes tilsætning af aromaer.

Or. en

Begrundelse

Hvis det f.eks. påstås, at et produkt indeholder "vanilje", skal smagen komme fra rigtig 
vanilje.

Ændringsforslag 259
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Komitéen omhandlet i artikel 49, stk. 
1, kan udarbejde en ikkeudtømmende liste 
over de anprisninger og oplysninger, hvis 
anvendelse i henhold til stk. 1 under alle 
omstændigheder skal være forbudt eller 
begrænset.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at bevare den eksisterende bestemmelse i EU's 
fødevarelovgivning (direktiv 2000/13/EF) om, at medlemsstaterne skal handle i fællesskab, 
hvis det er nødvendigt at indføre restriktioner for brugen af bestemte anprisninger og 
oplysninger på etiketter. I mangel af en sådan bestemmelse kunne de enkelte lande selv 
lovgive, og der ville være større risiko for, at der var forskellige definitioner i 
medlemsstaterne, som skaber handelsbarrierer i det indre marked.
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Ændringsforslag 260
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest tre år fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden forelægger 
Kommissionen en rapport for Rådet og 
Europa-Parlamentet om foreliggende 
dokumentation for det naturlige 
mineralvands egenskaber i forbindelse 
med forebyggelse, behandling eller 
helbredelse af en menneskelig sygdom.

Or. en

Begrundelse

Så vidt vi ved, foreligger der ingen overbevisende dokumentation for, at det naturlige 
mineralvand kan forebygge, behandle eller helbrede en menneskelig sygdom. Kommissionen 
bør undersøge, om der er tilstrækkelige beviser til at begrunde sådanne anprisninger i 
forbindelse med naturligt mineralvand.

Ændringsforslag 261
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest tre år fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden forelægger 
Kommissionen en rapport for Rådet og 
Europa-Parlamentet, hvori der redegøres 
for det naturlige mineralvands 
egenskaber i forbindelse med 
forebyggelse, behandling eller helbredelse 
af en menneskelig sygdom.

Or. fr
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Begrundelse

Så vidt vides er der ingen klare beviser. Kommissionen bør derfor fremlægge dokumentation 
for disse egenskaber for at begrunde brugen af sådanne sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag 262
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer, 
at de krav i fødevareinformations-
lovgivningen, der er relevante for deres 
aktiviteter, er opfyldt i den virksomhed, 
som er under deres ledelse, og 
kontrollerer, at de pågældende krav 
overholdes, jf. dog stk. 3 og 4.

1. Med forbehold af de mere specifikke 
bestemmelser i stk. 3, sikrer og 
kontrollerer ledere af 
fødevarevirksomheder, at krav i 
fødevareinformationslovgivningen, der er 
relevante for deres respektive aktiviteter, er 
opfyldt for fødevareinformationen i den 
virksomhed, som er under deres ledelse, 
herunder navnlig at der foreligger 
fødevareinformation, og at den er korrekt, 
første gang de markedsfører en fødevare 
på Fællesskabets marked.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

3. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
første gang markedsfører en fødevare 
bestemt til levering til den endelige 
forbruger eller storkøkkener, sikrer, at der 
foreligger fødeinformation, og at den er 
korrekt, i overensstemmelse med den 
gældende 
fødevareinformationslovgivning.
4. Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, skal - inden for 

3. Med forbehold af artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 178/2002 skal ledere 
af fødevarevirksomheder, der har ansvar 
for detailhandels- eller 



AM\765208DA.doc 83/113 PE416.699v02-00

DA

deres respektive aktivitetsområder - udvise 
fornøden omhu for at sikre, at den 
krævede fødevareinformation er angivet 
ifølge reglerne, især ved ikke at levere 
fødevarer, som de på grundlag af de 
oplysninger, de har i deres egenskab af 
fagfolk, ved eller burde have vidst ikke 
opfylder disse krav.

distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, - inden for deres 
respektive aktivitetsområder - handle 
omgående, når de er blevet underrettet om 
eller blevet opmærksom på, at etiketten 
med de i artikel 9, stk. 1, omhandlede 
obligatoriske oplysninger ikke foreligger 
eller ikke er korrekt.

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

4. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

6. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
følgende tilfælde i den virksomhed, som er 
under deres ledelse, at de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, er anført på den 
yderste emballage, i hvilken fødevaren 
præsenteres ved markedsføringen, eller i 
handelsdokumenterne for fødevarerne, når 
disse dokumenter med sikkerhed enten 
ledsager den pågældende fødevare eller er 
blevet fremsendt før leveringen eller 
samtidig med denne:

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
følgende tilfælde i den virksomhed, som er 
under deres ledelse, at de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, er anført på den 
yderste emballage, i hvilken fødevaren 
præsenteres ved markedsføringen, eller i 
handelsdokumenterne for fødevarerne, når 
disse dokumenter med sikkerhed enten 
ledsager den pågældende fødevare eller er 
blevet fremsendt før leveringen eller 
samtidig med denne:

a) hvis færdigpakkede fødevarer er bestemt 
til den endelige forbruger, men 
markedsføres i et tidligere handelsled end 
salg til denne, og hvis salget i dette 
handelsled ikke sker til et storkøkken,

a) hvis færdigpakkede fødevarer er bestemt 
til den endelige forbruger, men 
markedsføres i et tidligere handelsled end 
salg til denne, og hvis salget i dette 
handelsled ikke sker til et storkøkken,

b) hvis færdigpakkede fødevarer er bestemt 
til levering til storkøkkener, hvor de skal 
tilberedes, forarbejdes, deles eller 
opskæres.

b) hvis færdigpakkede fødevarer er bestemt 
til levering til storkøkkener, hvor de skal 
tilberedes, forarbejdes, deles eller 
opskæres.

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f) og 
h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f) og
h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Or. en
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Begrundelse

 a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Ændringsforslag 263
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed og deres muligheder 
for at træffe kvalificerede valg.

Or. en

Begrundelse

Med denne tilføjelse præciseres kravet til fødevarevirksomhedslederen.
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Ændringsforslag 264
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed og deres muligheder 
for at træffe kvalificerede valg.

Or. fr

Begrundelse

Denne tilføjelse præciserer kravene om forbrugerbeskyttelse og -oplysning.

Ændringsforslag 265
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed og deres muligheder 
for at træffe kvalificerede valg.

Or. en
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Begrundelse

Med denne tilføjelse præciseres kravet til fødevarevirksomhedslederen.

Ændringsforslag 266
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed.

2. Ledere af fødevarevirksomheder må i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, ikke ændre de oplysninger, der 
ledsager en fødevare, hvis en sådan 
ændring ville vildlede den endelige 
forbruger eller på anden måde sænke 
forbrugerbeskyttelsesniveauet, navnlig med 
hensyn til sundhed og deres muligheder 
for at træffe kvalificerede valg.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 267
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
første gang markedsfører en fødevare 
bestemt til levering til den endelige 
forbruger eller storkøkkener, sikrer, at der 
foreligger fødeinformation, og at den er 
korrekt, i overensstemmelse med den 
gældende fødevareinformationslovgivning.

3. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
markedsfører en fødevare bestemt til 
levering til den endelige forbruger eller 
storkøkkener, sikrer, at der foreligger 
fødeinformation, og at den er korrekt, i 
overensstemmelse med den gældende 
fødevareinformationslovgivning.

Or. es



AM\765208DA.doc 87/113 PE416.699v02-00

DA

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at fødevarevirksomhedsledere ikke fritages 
for ansvar.

Ændringsforslag 268
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ledere af fødevarevirksomheder, der har 
ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, skal - inden for 
deres respektive aktivitetsområder - udvise
fornøden omhu for at sikre, at den 
krævede fødevareinformation er angivet 
ifølge reglerne, især ved ikke at levere 
fødevarer, som de på grundlag af de 
oplysninger, de har i deres egenskab af 
fagfolk, ved eller burde have vidst ikke 
opfylder disse krav.

4. Hvis ledere af fødevarevirksomheder, 
der har ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, erfarer, at 
fødevaren ikke opfylder bestemmelserne i 
denne forordning, skal de - inden for deres 
respektive aktivitetsområder og under 
udvisning af fornøden omhu - omgående
gribe behørigt ind.

Or. de

Ændringsforslag 269
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ledere af fødevarevirksomheder, der 
har ansvar for detailhandels- eller 
distributionsaktiviteter, som ikke påvirker 
fødevareinformationen, må ikke ændre 
fødevareinformationen på emballagen 
eller på den vedhæftede etiket.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på beskyttelse af forbrugerne.

Ændringsforslag 270
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, til den endelige forbruger.

Or. en

Begrundelse

Tilvejebringelsen af alle de i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysninger er af afgørende 
betydning med henblik på at give den fødevarevirksomhedsleder, der modtager fødevaren, 
mulighed for at håndtere (f.eks. lagre) fødevaren behørigt og videregive informationen til 
forbrugeren. Denne bestemmelse er desuden en forudsætning for opfyldelse af krav om 
sporbarhed.

Ændringsforslag 271
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
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den virksomhedsleder, der modtager
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c), d), f) og i), til den 
endelige forbruger.

Or. en

Begrundelse

Den krævede oplysninger i litra d) og i) er nødvendige for at give den fødevirksomhedsleder, 
der leverer fødevaren til den endelige forbruger, mulighed for at give obligatorisk 
fødevareinformation, jf. artikel 9, stk. 1, til den endelige forbruger.

Ændringsforslag 272
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c), d), f) og g), til den 
endelige forbruger.

Or. en

Ændringsforslag 273
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
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ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c), d), f) og i), til den 
endelige forbruger.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag udvides antallet af krav til fødevareinformation.

Ændringsforslag 274
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c), d), f) og i), til den 
endelige forbruger.

Or. en

Begrundelse

Bringer artikel 8 i overensstemmelse med de foreslåede ændringer af artikel 9.
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Ændringsforslag 275
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c) og f), til den 
endelige forbruger.

5. Ledere af fødevarevirksomheder sikrer i 
den virksomhed, som er under deres 
ledelse, at oplysninger om ikke-
færdigpakkede fødevarer videregives til 
den virksomhedsleder, der modtager 
fødevaren, således at der kan gives 
obligatorisk fødevareinformation, jf. artikel 
9, stk. 1, litra a), b), c), f) og i), til den 
endelige forbruger.

Or. en

Ændringsforslag 276
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f) og 
h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Uanset første afsnit sikrer ledere af 
fødevarevirksomheder, at oplysningerne 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), f), g)
og h), ligeledes er anført på den yderste 
emballage, i hvilken fødevaren præsenteres 
ved markedsføringen.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte særlige opbevaringsbetingelser, hvad angår f.eks. temperatur 
og fugtighed, for at kunne overholde datoen for mindste holdbarhed eller sidste 
anvendelsesdato. Disse oplysninger bør være anført på den yderste emballage.
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Ændringsforslag 277
Francesco Enrico Speroni

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Storkøkkener og enhver, der forvalter 
fødevarer, underretter forbrugerne, hvis 
en fødevare, der er bestemt til konsum, er 
et gmo-produkt og/eller indeholder 
derivater og stoffer, der kan klassificeres 
som gmo'er i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om 
sporbarhed og mærkning af genetisk 
modificerede organismer og sporbarhed 
af fødevarer og foder fremstillet af 
genetisk modificerede organismer og om 
ændring af direktiv 2001/18/EF1.
1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 23.

Or. it

Begrundelse

For at sikre en mere omfattende forbrugerbeskyttelse og garantere forbrugernes ret til 
information, således at de kan træffe informerede valg med hensyn til de fødevarer, som de 
indtager.

Ændringsforslag 278
Francesco Enrico Speroni

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Storkøkkener er desuden forpligtet til 
at underrette forbrugerne, hvis en 
fødevare, der er bestemt til konsum, eller 
en del heraf, er blevet tilberedt med kølede 
eller frosne bestanddele.
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Or. it

Begrundelse

For at sikre en mere omfattende forbrugerbeskyttelse og garantere forbrugernes ret til 
information, således at de kan træffe informerede valg med hensyn til de fødevarer, som de 
indtager.

Ændringsforslag 279
Francesco Enrico Speroni

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Fra den 1. januar 2010 finder 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 
17. juli 2000 om indførelse af en ordning 
for identifikation og registrering af kvæg 
og om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/971

anvendelse på alt opdrættet kød og 
kødprodukter.
1EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

Or. it

Begrundelse

For at give forbrugerne fyldestgørende oplysninger, ikke kun om visse former for kød.

Ændringsforslag 280
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de betingelser, der er fastsat i artikel 1. På de betingelser, der er fastsat i artikel 
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10-34, og med forbehold af de undtagelser, 
der er fastsat i dette kapitel, er det 
obligatorisk at angive følgende 
oplysninger:

10-34, og med forbehold af de undtagelser, 
der er fastsat i dette kapitel, er det 
obligatorisk at angive følgende 
oplysninger:

a) fødevarens betegnelse, a) varebetegnelsen,
b) ingredienslisten, b) ingredienslisten,

c) ingredienser, der er opført i bilag II, og 
som forårsager allergier eller intolerans, 
samt stoffer afledt heraf,

c) ingredienser, der er opført i bilag II, og 
som forårsager allergier eller intolerans, 
samt stoffer afledt heraf,

d) mængden af visse ingredienser eller 
kategorier af ingredienser,

d) mængden af visse ingredienser eller 
kategorier af ingredienser,

e) nettomængden af fødevaren, e) nettomængden af fødevaren,

f) datoen for mindste holdbarhed eller 
sidste anvendelsesdato,

f) datoen for mindste holdbarhed eller, hvis 
fødevarerne er mikrobiologisk 
fordærvelige, sidste anvendelsesdato,

g) særlige opbevarings- og 
anvendelsesforskrifter,

g) særlige opbevarings- og 
anvendelsesforskrifter,

h) navn eller firmanavn og adresse på 
fabrikanten eller 
emballeringsvirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret inden for 
Fællesskabet,

h) navn eller firmanavn og adresse på 
fabrikanten eller 
emballeringsvirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret inden for 
Fællesskabet,

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren
på afgørende vis med hensyn til 
fødevarens egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
med hensyn til fødevarens egentlige 
herkomst,

j) brugsanvisning i de tilfælde, hvor den 
pågældende fødevare ikke vil kunne 
anvendes på rette måde uden en 
brugsanvisning,

j) brugsanvisning i de tilfælde, hvor den 
pågældende fødevare ikke vil kunne 
anvendes på rette måde uden en 
brugsanvisning,

k) for drikkevarer, der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol, angivelse af 
det virkelige alkoholindhold udtrykt i 

k) for drikkevarer, der indeholder mere end 
1,2 volumenprocent alkohol, angivelse af 
det virkelige alkoholindhold udtrykt i 
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volumen, volumen,

l) en næringsdeklaration.

Or. de

Ændringsforslag 281
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremstillingsdatoen,

Or. en

Begrundelse

For at opfylde formålet med forordningen om at sikre, at forbrugerne modtager relevante 
oplysninger om de fødevarer, de indtager, så de kan træffe kvalificerede valg, er det 
afgørende, at forbrugerne får oplyst fremstillingsdatoen.

Ændringsforslag 282
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremstillingsdatoen, når der er tale om 
animalske fødevarer,

Or. en

Begrundelse

For at opfylde formålet med forordningen om at sikre, at forbrugerne modtager relevante 
oplysninger om de fødevarer, de indtager, så de kan træffe kvalificerede valg, er det 
afgørende, at forbrugerne får oplyst fremstillingsdatoen.
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Ændringsforslag 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi og Alessandro Foglietta

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) navn eller firmanavn og adresse på 
fabrikanten eller
emballeringsvirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret inden for 
Fællesskabet,

h) navn eller firmanavn eller et registreret 
varemærke og adresse på fabrikanten,
emballeringsvirksomheden og, for 
produkter fra tredjelande, på en 
forhandler, der er etableret inden for 
Fællesskabet,

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med private mærker vil fødevareproducentens anvendelse af et registreret 
varemærke reducere konkurrence- og renommémæssige problemer, idet producenterne får 
mulighed for at anvende specifikke varemærker til private mærker. Mange virksomheder 
anvender rent faktisk forskellige mærker/varemærker på forskellige markeder. Producenten 
vil under alle omstændigheder have eksklusiv ejendomsret til et sådant varemærke og vil have 
mulighed for at investere i "branding" og skabe et mere solidt grundlag for et 
forretningspartnerskab med detailhandlerne.

Ændringsforslag 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter og Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 

i) oprindelsesland eller herkomststed for 
fødevarer, der består af en enkelt 
ingrediens, og for den væsentlige 
ingrediens og den/de karakteriserende 
ingrediens(er) i fødevarer, som består af 
flere ingredienser; oprindelsesland eller 
herkomststed i de tilfælde, hvor undladelse 
af at give denne oplysning ville kunne 
vildlede forbrugeren på afgørende vis med 
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herkomststed; i så fald angives oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

hensyn til fødevarens egentlige 
oprindelsesland eller herkomststed, navnlig 
hvis de oplysninger, der ledsager 
fødevaren, eller etiketten som helhed ellers 
ville antyde, at fødevaren har et andet 
oprindelsesland eller herkomststed; i så 
fald angives oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 og 
4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. en

Begrundelse

Oprindelseslandet/herkomststedet er en meget værdifuld information for de fleste forbrugere. 
Det bør derfor være obligatorisk at angive denne oplysning for fødevarer, der består af en
enkelt ingrediens samt for den væsentlige ingrediens og den/de karakteriserende 
ingrediens(er) i fødevarer, som består af flere ingredienser.

Ændringsforslag 285
Glenis Willmott og Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland eller herkomststed(er) 
for fødevarer, der består af en enkelt 
ingrediens, eller oprindelseslandene for 
de to væsentlige ingredienser i fødevarer, 
som består af flere ingredienser;
oplysninger angives i overensstemmelse 
med artikel 14a,

Or. en
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Begrundelse

Det er i forbrugernes interesse at vide, hvor et produkt er produceret, navnlig hvis 
forbrugerne ønsker at reducere de afstande, fødevarerne skal transporteres over.

Ændringsforslag 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta og Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland for uforarbejdede 
landbrugsprodukter og, for forarbejdede 
produkter, dyrknings- eller opdrætssted 
for den vigtigste landbrugsråvare, der er 
anvendt i processen; oplysninger angives i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 og 
4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør forbrugerne kende fødevarens oprindelsesland. At have 
kendskab til oprindelsen af den vigtigste ingrediens i en forarbejdet fødevare er en væsentlig 
forudsætning, der giver forbrugeren mulighed for at træffe et informeret valg.
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Ændringsforslag 287
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 
til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland eller herkomststed,

Or. hu

Begrundelse

En fødevares oprindelsesland eller herkomststed skal altid anføres, idet forbrugerne på 
baggrund af det stigende antal fødevareskandaler gennem den senere tid lægger stor vægt på 
dette spørgsmål. Det er derfor af afgørende betydning, at angivelsen af fødevarens oprindelse 
eller herkomst på emballagen er obligatorisk og ikke blot frivillig. Denne information kan 
også fremme tiltag til fremme af salget af lokale (i dette tilfælde europæiske) produkter, der 
allerede har vist sig at være en succes på andre kontinenter og i en række europæiske lande.

Ændringsforslag 288
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede 
forbrugeren på afgørende vis med hensyn 

i) oprindelses- eller herkomststed i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 og 
4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
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til fødevarens egentlige oprindelsesland 
eller herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

Or. de

Begrundelse

Oprindelsesstadet bør altid anføres.

Ændringsforslag 289
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oprindelses- eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelse eller herkomst,

Or. de

Begrundelse

Præcisering.
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Ændringsforslag 290
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de 
oplysninger, der ledsager fødevaren, eller 
etiketten som helhed ellers ville antyde, at 
fødevaren har et andet oprindelsesland 
eller herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

i) oplysninger om oprindelsesland i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelse eller herkomst,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at forbrugeren kender produktets oprindelse. I visse tilfælde er det imidlertid 
ikke altid muligt at anføre et oprindelsesland. I henhold til gældende bestemmelser om 
oprindelsesmærkning er angivelse af herkomst frivillig, medmindre undladelse heraf ville 
kunne vildlede forbrugeren på afgørende vis med hensyn til fødevarens egentlige oprindelse.
Dette bør fastholdes og ikke genoptages som i artikel 35 i denne forordning. Enhver 
henvisning til denne artikel bør derfor udgå.

Ændringsforslag 291
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
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oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 3 og 4, og de bestemmelser, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 35, stk. 5,

oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; oprindelsesland eller 
herkomststed for fødevarer, der består af 
en enkelt ingrediens, og for den 
væsentlige ingrediens,

Or. en

Begrundelse

Et stigende antal forbrugere ønsker at kende fødevarernes oprindelse, og derfor bør der 
stilles krav om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fødevarer, som består af en 
enkelt ingrediens, herunder f.eks. lam, svin, ged, fjerkræ, mejeriprodukter og nødder. 
Angivelse af fødevarens oprindelsesland eller herkomststed bør gælde for fødevaren i alle 
dens variationer, hvad enten den er fersk, frossen, konserveret eller på anden vis minimalt 
forarbejdet.

Ændringsforslag 292
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5,

i) oprindelsesland eller herkomststed i de 
tilfælde, hvor undladelse af at give denne 
oplysning ville kunne vildlede forbrugeren 
på afgørende vis med hensyn til fødevarens 
egentlige oprindelsesland eller 
herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, 
der ledsager fødevaren, eller etiketten som 
helhed ellers ville antyde, at fødevaren har 
et andet oprindelsesland eller 
herkomststed; i så fald angives oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 
og 4, og de bestemmelser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5;
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oprindelsesland eller herkomststed for 
fødevarer, der består af en enkelt 
ingrediens, og for den væsentlige 
ingrediens og den/de karakteriserende 
ingrediens(er) i fødevarer, som består af 
flere ingredienser;

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 293
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) en næringsdeklaration. udgår

Or. de

Begrundelse

Der er indvendinger mod det generelle krav om angivelse af en næringsdeklaration.

Ændringsforslag 294
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) en næringsdeklaration. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 295
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) det parti, som fødevaren tilhører

Or. es

Begrundelse

De obligatoriske oplysninger bør også omfatte oplysninger, der gør det muligt at identificere 
det parti, som den pågældende fødevare tilhører, da det er af afgørende betydning for 
produktets sporbarhed og giver forbrugerne mulighed for at afgøre, om et produkt, som de 
har købt, er berørt af en fødevarekrise.

Ændringsforslag 296
Kathalijne Maria Buitenweg og Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) i hvilket omfang (angivet i %) 
fødevarevirksomhedslederen, hvis navn er 
angivet på etiketten, garanterer fravær af 
følgende praksis i fødevarekæden:

i) børnearbejde som defineret i artikel 2 i 
ILO-konvention nr. 138,
ii) tvangsarbejde som defineret i artikel 2 i 
ILO-konvention nr. 29,
iii) forskelsbehandling som defineret i 
artikel 1 i ILO-konvention nr. 111,
iv) krænkelse af forsamlingsfriheden som 
defineret i artikel 2 i ILO-konvention nr. 
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87.

Or. en

Begrundelse

Mange forbrugere lægger meget stor vægt på at vide, om deres fødevarer er blevet produceret 
under forhold som f.eks. børnearbejde, tvangsarbejde, forskelsbehandling eller krænkelse af 
forsamlingsfriheden. Producenterne bør derfor forpligtes til at anføre, i hvilket omfang de kan 
garantere fravær af denne praksis. Hvis fravær af denne praksis ikke kan garanteres, vil 
procentsatsen være 0.

Ændringsforslag 297
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel er obligatoriske, og det er således ikke muligt at afvige 
herfra gennem indførelse af andre udtryksformer. Forbrugerinformationen er således sikret, 
og der tages også højde for de forskellige politikker på EU-plan og i medlemsstaterne, 
navnlig politikkerne til bekæmpelse af overvægt, fedme og ernæringsproblemer.
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Ændringsforslag 298
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3. Dette stykke berører ikke 
artikel 34, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Næringsdeklarationen i artikel 34 (ordlyd i overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 34 af samme forslagsstiller) i grafisk form nødvendiggør en præcisering i artikel 9, stk. 
2, således at kravet i artikel 9, stk. 2, om at anføre alle oplysninger med ord og tal ikke 
berører artikel 34.

Ændringsforslag 299
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal.
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foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 300
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord, tal og farvekoder, 
medmindre forbrugeroplysningen for så 
vidt angår en eller flere oplysninger sikres 
ved andre udtryksformer, som fastsættes 
ved gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af "det primære synsfelt".
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Ændringsforslag 301
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter og Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer, som fastsættes ved 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord eller tal.
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denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter og Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Listen over obligatoriske oplysninger er et væsentligt element i forordningen. Den 
obligatoriske angivelse af disse oplysninger bør derfor ikke ændres efter udvalgsproceduren, 
der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser.
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Ændringsforslag 304
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 305
John Bowis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 306
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget vedrørende betragtning 23.

Ændringsforslag 307
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 308
Kathy Sinnott

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at i tilfælde af fjernsalg er al obligatorisk 
fødevareinformation, herunder den information, der stilles krav om i artikel 9, stk. 1, litra d), 
f), g), h) og k), også til rådighed efter købets afslutning.

Ændringsforslag 309
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ændre listen i stk. 1 
over obligatoriske oplysninger. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 

udgår
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kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 310
Antonio De Blasio

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det er imidlertid vigtigt at undgå en 
situation, hvor der anføres en forvirrende 
stor mængde oplysninger på 
fødevareetiketten, der således bliver 
ulæselig; det er derfor nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser, der sikrer, at der 
på fødevarer, der emballeres i små 
mængder eller beholdere, kun anføres de 
fire vigtigste næringsoplysninger (energi, 
protein, kulhydrater og fedt).

Or. hu

Begrundelse

For at undgå ulæselige etiketter på grund af for mange oplysninger på etiketterne og en 
forøgelse af etiketstørrelsen (og således yderligere ekstraudgifter og yderligere affald i form 
af emballagematerialer) er det nødvendigt at reducere mængden af oplysninger, der skal 
anføres på etiketter under en vis størrelse.
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