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Ändringsförslag 144
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
-

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. hu

Motivering

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.

Ändringsförslag 145
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Eftersom det finns så många 
miljömärken där livsmedelsprodukter 
utges för att vara till exempel 
”biologiska” eller ”ekologiska” eller 
”naturenliga” utan någon förklaring till 
varför de är det, bör kommissionen, i 
samråd med berörda intressenter, föreslå 
kvalitetskriterier som miljömärkena ska 
bygga på, så att konsumenterna inte 
vilseleds.

Or. en
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Ändringsförslag 146
Avril Doyle

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens Vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsvärdesdeklarationer är ett viktigt 
verktyg för att informera konsumenterna 
om livsmedlens sammansättning och hjälpa 
dem att göra välgrundade val. I EU:s 
strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 
understryks att konsumenternas möjlighet 
att göra informerade val är avgörande för 
såväl effektiv konkurrens som 
konsumenternas välbefinnande. Kunskap 
om grundläggande näringsprinciper och 
ändamålsenlig näringsvärdesinformation 
på livsmedel skulle göra det påtagligt 
enklare för konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val.

(10) Det finns ett allmänt intresse för 
sambandet mellan kost och hälsa samt för 
valet av en lämplig kost som passar den 
enskildes behov. I kommissionens Vitbok 
om en EU-strategi för hälsofrågor som rör 
kost, övervikt och fetma framhålls att 
näringsvärdesdeklarationer är ett viktigt 
verktyg för att informera konsumenterna 
om livsmedlens sammansättning och hjälpa 
dem att göra välgrundade val. Utbildnings-
och informationskampanjer är ett viktigt 
verktyg för att förbättra konsumenternas 
förståelse av livsmedelsinformationen. I 
EU:s strategi för konsumentpolitiken 
2007–2013 understryks att konsumenternas 
möjlighet att göra informerade val är 
avgörande för såväl effektiv konkurrens 
som konsumenternas välbefinnande. 
Kunskap om grundläggande 
näringsprinciper och ändamålsenlig 
näringsvärdesinformation på livsmedel 
skulle göra det påtagligt enklare för 
konsumenterna att göra sådana 
välgrundade val.

Or. en

Motivering

Att förbättra kosten och förbättra konsumenternas förståelse av näringsvärdet i maten kan 
inte uppnås enbart genom märkning. Redan i dag har konsumenterna svårt att förstå all 
information i märkningen, och det är viktigt att medlemsstaterna är mer aktiva i 
upplysningskampanjer för att höja konsumentmedvetenheten.

Ändringsförslag 147
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Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 
hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning.

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 
överlåtelse av livsmedel till andra, 
servering och försäljning av livsmedel av 
privatpersoner i samband med t.ex. 
välgörenhet eller lokala marknader och 
sammankomster omfattas inte av denna 
förordning. Storkökstjänster som utförs av 
transportföretag omfattas av denna 
förordning endast då tjänsterna erbjuds i 
samband med förbindelser mellan två 
punkter på gemenskapens territorium.

Or. de

Motivering

Här är det inte frågan om hantering av livsmedel utan om överlåtelse av livsmedel till andra. 
För att undvika onödiga upprepningar. För förbindelser från eller till länder utanför EU kan 
det hända att transportföretagen inte hittar leverantörer som uppfyller kraven på information. 
Ett påbud att följa förordningen för dessa förbindelser kan medföra en konkurrensnackdel för 
transportföretagen i EU, då dessa skulle vara de enda som tvingades följa förordningen. 

Ändringsförslag 148
Jules Maaten

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 
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hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning.

hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning. Storkökstjänster som 
utförs av transportföretag bör inte 
omfattas av denna förordning då 
tjänsterna erbjuds i samband med 
förbindelser med punkter utanför 
gemenskapens territorium.

Or. en

Motivering

Det kan hända att ett storköksföretag i samband med verksamhet utanför EU inte hittar 
leverantörer som uppfyller kraven på livsmedelsinformation.

Ändringsförslag 149
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 
hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning.

(15) Gemenskapsbestämmelserna bör 
endast tillämpas på företagsverksamhet, 
som förutsätter en viss kontinuitet i 
verksamheten och ett visst mått av 
organisation. Verksamhet som tillfällig 
hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet, genomförd av volontärer 
till förmån för föreningar, församlingar 
eller skolor (eller jämförbara 
organisationer) samt lokala marknader 
och sammankomster omfattas inte av 
denna förordning.

Or. sv

Motivering

Syftet med lagstiftningen är att i möjligaste mån hjälpa konsumenter att få 
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näringsinformation. Genom att ställa dessa krav på verksamhet av ytterst temporär natur är 
orimligt. Volontära, tillfälliga eller altruistiska verksamheter kan omöjligen tillmötesgå de 
rigorösa krav som lagstiftaren genom denna förordning ställer. Då konsumenten inte befinner 
sig i någon beroendeställning till producenten/försäljaren i dessa fall, finns ingen anledning 
att låta den verksamheten omfattas av kraven.

Ändringsförslag 150
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Lagstiftningen om 
livsmedelsinformation bör vara tillräckligt 
flexibel för att kunna anpassas till nya 
informationskrav från konsumenterna 
och säkerställa en balans mellan skyddet 
av den inre marknaden och hänsyn till 
konsumenternas olika uppfattning i 
medlemsstaterna.

(16) Lagstiftningen om 
livsmedelsinformation bör säkerställa en 
balans mellan skyddet av den inre 
marknaden och hänsyn till konsumenternas 
olika uppfattning i medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Varje gång det i rättsakten tas med nya krav, som kan bli aktuella i framtiden, bör det läggas 
fram en översyn av den, enligt vad kommissionen befinner lämpligt.

Ändringsförslag 151
Avril Doyle

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet och hållbarhet.

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet, öppenhet och insyn och 
hållbarhet.
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Or. en

Motivering

För att inte missa EU:s nuvarande mål om en fullt fungerande inre marknad är det viktigt att 
alla nya krav anmäls och undersöks noggrant av samtliga berörda parter, så att man 
försäkrar sig om att de är berättigade och inte kommer att hindra den fria rörligheten för 
varor. 

Ändringsförslag 152
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

utgår

Or. en

Motivering

Om det antas föreskrifter för att ändra förteckningen över obligatoriska uppgifter genom att 
lägga till eller ta bort uppgifter och möjliggöra att vissa uppgifter tillhandahålls på 
alternativa sätt innebär detta en väsentlig ändring av
förordningen och sådant bör därför inte ske genom kommittéförfarandet, utan genom 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 153
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Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

utgår

Or. en

Motivering

Om det antas föreskrifter för att ändra förteckningen över obligatoriska uppgifter genom att 
lägga till eller ta bort uppgifter och möjliggöra att vissa uppgifter tillhandahålls på 
alternativa sätt innebär detta en väsentlig ändring av förordningen och sådant bör därför inte 
ske genom kommittéförfarandet, utan genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 154
Jill Evans

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 

utgår
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livsmedelsinformation.

Or. en

Motivering

Om det antas föreskrifter för att ändra förteckningen över obligatoriska uppgifter genom att 
lägga till eller ta bort uppgifter och möjliggöra att vissa uppgifter tillhandahålls på 
alternativa sätt innebär detta en väsentlig ändring av förordningen och sådant bör därför inte 
ske genom kommittéförfarandet, utan genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 155
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

utgår

Or. en

Motivering

Om det antas föreskrifter för att ändra förteckningen över obligatoriska uppgifter genom att 
lägga till eller ta bort uppgifter och möjliggöra att vissa uppgifter tillhandahålls på 
alternativa sätt innebär detta en väsentlig ändring av förordningen och sådant bör därför inte 
ske genom kommittéförfarandet, utan genom medbeslutandeförfarandet. 

Ändringsförslag 156
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Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 
livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommittéförfarandet kan komma i fråga endast för icke-väsentliga åtgärder. Alla ändringar 
av de obligatoriska stadgandena måste ske genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 157
Avril Doyle

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att liten teckenstorlek 
är en av de största orsakerna till att 
konsumenter är missnöjda med
livsmedelsetiketter.

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och sådana faktorer som 
teckenstorlek, typsnitt, färg och 
kontrastverkan bör tas med i beräkningen 
i sin helhet för att garantera att 
konsumenterna blir nöjda med
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livsmedelsetiketter.

Or. en

Motivering

Etiketternas läsbarhet är avgörande för konsumenterna och bör fortsatt vara ett krav enligt 
den nya förordningen. När tydligheten hos märkningen bedöms bör dock en rad faktorer tas 
med i beräkningen, inte bara typsnittsstorleken. 

Ändringsförslag 158
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att liten teckenstorlek 
är en av de största orsakerna till att 
konsumenter är missnöjda med 
livsmedelsetiketter.

(25) Livsmedelsetiketter bör vara exakta, 
tydliga, lättlästa och förståeliga för att 
hjälpa konsumenter med välgrundade 
livsmedels- och kostval. Studier visar att 
läsbarheten är en viktig faktor för i hur hög 
grad informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att liten teckenstorlek 
är en av de största orsakerna till att 
konsumenter är missnöjda med 
livsmedelsetiketter.

Or. fr

Motivering

Ett ändringsförslag som tar sikte på alla konsumenter och som gjorts för att skälet ska 
framstå som en sammanhängande helhet, med erinran om vilka minimikriterier som ska 
uppfyllas vid märkningen.

Ändringsförslag 159
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Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser. 

utgår

Or. en

Motivering

Alkoholblandade läskedrycker (som också kallas alkoläsk) har sannerligen vissa egenskaper 
som gör att de borde uppmärksammas mera i lagstiftningen om konsumentinformation: de är 
mycket lockande för ungdomar och kan bidra både till ökad alkoholkonsumtion och tidigare 
alkoholdebut. De innehåller syntetiska färgämnen och smakämnen, som påminner om dem 
som finns i godis (och är tillsatta för att dölja alkoholsmaken) och stora mängder socker. I 
somliga av dem finns det också stimulantia som ginseng, taurin eller guarana.

Ändringsförslag 160
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör 
kommissionen och de relevanta aktörerna 
utföra undersökningar för att fastställa 
vad slags information som är till största 
nyttan för konsumenterna och på vilket 
sätt informationen effektivast kan 
tillhandahållas.

Or. de
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Motivering

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.

Ändringsförslag 161
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker anges 
på etiketterna att de innehåller alkohol 
samt ges information om deras 
ingredienser och deras exakta alkoholhalt.

Or. fr

Motivering

Alkoholhaltiga blanddrycker bör märkas med uppgift om att de innehåller alkohol, alltså med 
klara besked om vad slags alkohol som ingår i dem och hur många procent. Konsumenterna 
måste få veta vilka egenskaper dessa alkoholhaltiga blanddrycker har för att de ska få korrekt 
information och även som ett led i kampen mot alkoholmissbruk och överdriven 
alkoholkonsumtion.

Ändringsförslag 162
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Dorette Corbey, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser. 

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, måste det 
för alla alkoholhaltiga drycker, inklusive 
vin, öl, spritdrycker och alkoholhaltiga 
blanddrycker, ges information om deras
ingredienser.

Or. en

Ändringsförslag 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser. 

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga drycker ges 
information om deras ingredienser. 

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen syftar till en hög nivå för konsumenternas hälsa måste denna 
bestämmelse gälla alla alkoholhaltiga drycker.

Ändringsförslag 164
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Riitta Myller

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga drycker ges 
information om deras ingredienser.

Or. fi

Motivering

Det är också viktigt för konsumenterna att få veta vilka ingredienser som ingår i 
alkoholhaltiga drycker. Särskilt viktigt är detta för konsumenter med t.ex. diabetes.

Ändringsförslag 165
Riitta Myller

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att 
konsumenterna ges information om andra 
alkoholhaltiga drycker. Det finns redan 
särskilda gemenskapsbestämmelser för 
märkning av vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och 
får ordentlig information. I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 

utgår

Adlib Express Watermark



AM\765208SV.doc 17/113 PE416.699v02-00

SV

produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, 
genom en positivlista över oenologiska 
metoder och behandlingar; metoder som 
inte ingår i denna lista är förbjudna. Det 
är därför lämpligt att vin tills vidare 
undantas från kravet på 
ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. fi

Motivering

Det är också viktigt för konsumenterna att få veta vilka ingredienser som ingår i 
alkoholhaltiga drycker. Särskilt viktigt är detta för konsumenter med t.ex. diabetes.

Ändringsförslag 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att 
konsumenterna ges information om andra 
alkoholhaltiga drycker. Det finns redan 

utgår
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särskilda gemenskapsbestämmelser för 
märkning av vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och 
får ordentlig information. I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, 
genom en positivlista över oenologiska 
metoder och behandlingar; metoder som 
inte ingår i denna lista är förbjudna. Det 
är därför lämpligt att vin tills vidare 
undantas från kravet på 
ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen syftar till en hög nivå för konsumenternas hälsa kan man inte begripa 
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varför just alkoholdryckerna skulle privilegieras genom att undantas från märkningskraven.

Ändringsförslag 167
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning 
av vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och 
får ordentlig information. I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, 
genom en positivlista över oenologiska 
metoder och behandlingar; metoder som 
inte ingår i denna lista är förbjudna. Det 
är därför lämpligt att vin tills vidare 
undantas från kravet på 
ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 

(28) Det är viktigt att konsumenterna ges 
information om alkoholhaltiga drycker.
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samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 168
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin 
finns en uttömmande uppsättning 
tekniska normer som täcker alla 
oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och 
får ordentlig information. I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, 
genom en positivlista över oenologiska 
metoder och behandlingar; metoder som 
inte ingår i denna lista är förbjudna. Det 
är därför lämpligt att vin tills vidare 
undantas från kravet på 
ingrediensförteckning och 

(28) Det måste klart fastställas vilket 
behov konsumenterna har av information 
om alkoholhaltiga drycker. Därför ägnar 
sig vissa bestämmelser i denna förordning 
inte för tillämpning på alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. Det är rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 och 
rådets förordning (EEG) nr 1601/91. 
Detsamma gäller märkning av 
spritdrycker (Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 110/2008 ). För 
att säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt beträffande
informationen om alkoholhaltiga drycker
och garantera överensstämmelse med 
andra gemenskapsrättsakter bör 
alkoholhaltiga drycker undantas från 
kravet i denna förordning om att ange 
ingredienser eller näringsvärden på 
etiketten. Kommissionen kommer 
emellertid att lägga fram en rapport fem år 
efter den här förordningens ikraftträdande 
och kan då, vid behov, föreslå särskilda 
krav inom ramen för den här förordningen.
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näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. de

Motivering

Om undantag medges för vin, öl och spritdrycker, men däremot inte för andra alkoholhaltiga 
drycker får man inte till stånd någon enhetlighet på detta område. I stället kommer somliga 
definierade produkter att gynnas och andra att missgynnas. Konsumenterna skulle få 
vilseledande information om den relativa sammansättningen av olika produkter. Därför 
behövs det en undantagsperiod, för att man bättre ska förstå konsumenternas behov och 
garantera ett konsekvent tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 169
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 479/2008 
av den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin och 
rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av 
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uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

den 10 juni 1991 finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner och 
vinprodukter, vilket säkerställer att alla 
steg i kedjan omfattas och att 
konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. . I synnerhet 
beskrivs i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 170
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[…] om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent 
tillvägagångssätt och överensstämmelse 
med villkoren för vin. Kommissionen 
kommer emellertid att lägga fram en 
rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. 

Or. en
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Motivering

Förordningen måste gälla också för alkoholhaltiga drycker.

Ändringsförslag 171
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den 
gemensamma organisationen av 
marknaden för vin finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 479/2008 
av den 29 april 2008 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin och 
rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av 
den 10 juni 1991 finns en uttömmande 
uppsättning tekniska normer som täcker 
alla oenologiska metoder, 
framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner och 
vinprodukter, vilket säkerställer att alla 
steg i kedjan omfattas och att 
konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
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säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen. 

rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska 
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

Or. en

Motivering

Definitionen av räckvidden för de undantag som medges för viner bör ändras för att 
garantera att samtliga vinprodukter som definieras och regleras enligt rådets förordning 
(EEG) nr 1601/1991 undantas från kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. Vinprodukter definieras och regleras i förordning (EG) 
nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin 
och i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 av den 10 juni 1991 om aromatiserade viner och 
andra vinbaserade produkter. 

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

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör 
lämnas om avsaknad av denna uppgift 
kan vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort ska lämnas. Uppgift om 
ursprungsland eller härkomstort ska alltid 
lämnas på ett sätt som inte vilseleder 
konsumenterna och ska baseras på tydligt 
definierade kriterier som säkerställer lika 
villkor för näringslivet och förbättrar 

(29) Uppgift om ursprungslandet för den 
jordbruksråvara som används i produkten
bör lämnas på lämpligaste sätt i syfte att 
garantera fullständig insyn och 
spårbarhet. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
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konsumenternas förståelse av 
informationen om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort. Dessa 
kriterier bör inte gälla uppgifter relaterade 
till livsmedelsföretagarens namn eller 
adress.

livsmedelsföretagarens namn eller adress.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”ursprungsland” bör läggas till för att skilja denna från definitionen av 
härkomstort.

Ändringsförslag 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör lämnas 
om avsaknad av denna uppgift kan 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör lämnas 
för livsmedel som består av endast en 
ingrediens och för den huvudsakliga 
ingrediensen och/eller den eller de 
karaktärsgivande ingredienserna i 
livsmedelsprodukter som består av flera 
ingredienser, samt även om avsaknad av 
denna uppgift kan vilseleda konsumenterna 
i fråga om livsmedlets rätta ursprungsland 
eller härkomstort. I övriga fall överlåts det 
till livsmedelsföretagarna att avgöra om
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
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livsmedelsföretagarens namn eller adress.

Or. en

Motivering

Uppgifter om ursprungsland och/eller härkomstort är mycket värdefulla för konsumenterna. 
Därför bör det vara obligatoriskt med sådana uppgifter för produkter som består av endast en 
ingrediens och för den huvudsakliga ingrediensen och/eller den eller de karaktärsgivande 
ingredienserna i livsmedelsprodukter som består av flera ingredienser.

Ändringsförslag 174
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör 
lämnas om avsaknad av denna uppgift kan 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör vara 
obligatorisk om avsaknad av denna uppgift 
kan vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla 
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

Or. en

Ändringsförslag 175
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Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Europeiska gemenskapens 
bestämmelser om ursprung som inte 
medför förmånsbehandling fastställs i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 
12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen och dess 
tillämpningsföreskrifter i kommissionens 
förordning (EEG) nr 2454/93 av den 
2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen. Ett livsmedels 
ursprungsland kommer att fastställas enligt 
dessa bestämmelser, som handlare och 
myndigheter känner till väl och som därför 
bör underlätta tillämpningen. 

(31) Europeiska gemenskapens 
bestämmelser om ursprung som inte 
medför förmånsbehandling fastställs i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 
12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen och dess 
tillämpningsföreskrifter i kommissionens 
förordning (EEG) nr 2454/93 av den 
2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen. Ett livsmedels 
ursprungsland kommer att fastställas enligt 
dessa bestämmelser, som handlare och 
myndigheter känner till väl och som därför 
bör underlätta tillämpningen. För kött och 
livsmedel som innehåller kött ska mera 
ingående bestämmelser gälla, med 
beaktande av platserna för födsel, 
uppfödning och slakt.

Or. en

Motivering

För kött är det olämpligt att ange bara en enda ursprungsort, om födsel, uppfödning och slakt 
skett på olika ställen. Undersökningar har visat att uppgifter om var djuren fötts, uppfötts och 
slaktats är mycket viktiga för konsumenterna.

Ändringsförslag 176
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a ) Näringsvärdesinformationen på 
förpackningens framsida måste förses 
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med uttolkning.

Or. en

Ändringsförslag 177
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är
därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i 
särskilt alkoholhaltiga blanddrycker.

(34) Konsumenterna bör vara medvetna 
om alkoholhaltiga dryckers bidrag till deras 
totala näringsintag. Kommissionen och de 
relevanta aktörerna uppmanas därför
utföra undersökningar för att fastställa 
vad slags information som är till största 
nytta för konsumenterna och på vilket sätt 
informationen effektivast kan 
tillhandahållas.

Or. de

Motivering

Informationen om näringsvärdet av och ingredienserna i alkoholhaltiga drycker bör 
ytterligare övervägas. Kommissionen bör lägga fram enhetliga förslag som lämpar sig lika 
bra för tillämpning på alla alkoholhaltiga drycker.

Ändringsförslag 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i 

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges 
information om innehållet av energi och 
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särskilt alkoholhaltiga blanddrycker. kolhydrater i alla alkoholhaltiga drycker.

Or. en

Ändringsförslag 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i särskilt
alkoholhaltiga blanddrycker.

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges 
information om näringsinnehållet i 
alkoholhaltiga drycker.

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen syftar till en hög nivå för konsumenternas hälsa måste denna 
bestämmelse gälla alla alkoholhaltiga drycker. 

Ändringsförslag 180
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till 
nytta när de väljer vad de ska köpa. För att 

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna vill ha 
information om fyra huvudsakliga 
näringsämnen och att informationen står 
i det huvudsakliga synfältet eller på 
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säkerställa att konsumenterna enkelt kan 
se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 
livsmedel bör denna information därför 
finnas i etikettens huvudsakliga synfält.

framsidan av förpackningen, eftersom de 
tycker sådan information är till nytta när 
de väljer vad de ska köpa. Denna 
begränsade näringsvärdesinformation bör 
därför obligatoriskt finnas med på 
framsidan av förpackningen och åtföljas 
av en mera fullständig obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration på baksidan av 
förpackningen. På baksidan bör det 
dessutom finnas ett särskilt meddelande 
så att konsumenterna får klart för sig om 
livsmedlen innehåller genetiskt 
modifierade organismer och/eller har 
framställts med hjälp av nanoteknik.

Or. en

Motivering

Forskningen visar att konsumenterna vill få obligatorisk information om ett begränsat antal 
näringsämnen på framsidan av förpackningen, för att de lättare ska kunna fatta sina 
köpbeslut. Flertalet konsumenter vill att denna begränsade information ska kompletteras med 
en mera ingående obligatorisk näringsvärdesdeklaration på baksidan av förpackningen.

Ändringsförslag 181
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till 
nytta när de väljer vad de ska köpa. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan
se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning i 
olika medlemsstater har visat att 
konsumenterna tycker att informationen 
om de huvudsakliga 
näringsämnena/ingredienserna i det 
huvudsakliga synfältet eller på framsidan 
av förpackningen är till nytta när de väljer 
vad de ska köpa. Då kan ju konsumenterna 
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livsmedel bör denna information därför 
finnas i etikettens huvudsakliga synfält.

enkelt se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 
livsmedel, eftersom informationen finns i 
etikettens huvudsakliga synfält. Men för 
att göra det möjligt för konsumenterna att 
köpa livsmedlet i fråga utgående från ett 
tillräckligt väl underbyggt val bör det 
under dessa väsentliga upplysningar på 
förpackningens framsida finnas en klar 
och tydlig, lättläst och förståelig 
obligatorisk hänvisning till 
näringsvärdesdeklarationen baktill eller 
på sidan av förpackningen.

fr

Motivering

Det räcker inte med informationen på framsidan för att hjälpa konsumenten göra ett 
tillräckligt välgrundat val. Det måste hänvisas till näringsvärdesdeklarationen där annan 
obligatorisk information ingår. Med det här ändringsförslaget får vi bort en viss oklarhet i 
skälets ursprungliga lydelse.

Ändringsförslag 182
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna tycker att 
informationen i det huvudsakliga synfältet 
eller på framsidan av förpackningen är till 
nytta när de väljer vad de ska köpa. För att 
säkerställa att konsumenterna enkelt kan 
se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 
livsmedel bör denna information därför 

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. Forskning 
har visat att konsumenterna vill ha 
information om fyra huvudsakliga 
näringsämnen och att informationen står 
i det huvudsakliga synfältet eller på 
framsidan av förpackningen, eftersom de 
tycker sådan information är till nytta när 
de väljer vad de ska köpa. Denna 
begränsade näringsvärdesinformation bör 
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finnas i etikettens huvudsakliga synfält. därför obligatoriskt finnas med på 
framsidan av förpackningen och åtföljas 
av en mera fullständig obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration på baksidan av 
förpackningen.

Or. en

Motivering

Gör texten tydligare.

Ändringsförslag 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att 
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
system med tolkningselement eftersom de 
kan hjälpa dem att snabbt göra välgrundade 
val. Av tillgängliga rön har det framgått 
att ett förenklat märkningssystem med 
färgkoder med olika färg för att 
möjliggöra en lättare och snabbare 
tolkning av näringsvärdesinformationen 
är att föredra, såsom det bästa alternativet 
för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Av tillgängliga rön har det framgått att konsumenterna helst vill att 
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näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp av ett 
tolkningselement, nämligen färgkoder med olika färg, eftersom detta hjälper dem att snabbt 
och lätt göra välgrundade val av livsmedel. 

Ändringsförslag 184
Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att 
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det pågår 
fortfarande en insamling och en analys av
uppgifter från hela gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Allt flera tillgängliga rön 
utvisar dock att ett förenklat 
märkningssystem med färgkoder med 
olika färg för att möjliggöra en lättare och 
snabbare tolkning av 
näringsvärdesinformationen är att 
föredra, såsom det bästa alternativet för 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 185
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
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än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att 
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
system med tolkningselement eftersom de 
kan hjälpa dem att snabbt göra välgrundade 
val. Av tillgängliga rön har det framgått 
att ett förenklat märkningssystem med 
färgkoder med olika färg för att 
möjliggöra en lättare och snabbare 
tolkning av näringsvärdesinformationen 
är att föredra, såsom det bästa alternativet 
för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Av tillgängliga rön har det framgått att konsumenterna helst vill att 
näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp av ett 
tolkningselement, nämligen färgkoder med olika färg, eftersom detta hjälper dem att snabbt 
och lätt göra välgrundade val av livsmedel.

Ändringsförslag 186
Nicodim Bulzesc

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det pågår 
fortfarande en insamling och en analys av
uppgifter från hela gemenskapen om hur 
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genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att 
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Allt flera tillgängliga rön 
utvisar dock att ett förenklat 
märkningssystem med färgkoder med 
olika färg för att möjliggöra en lättare och 
snabbare tolkning av 
näringsvärdesinformationen är att 
föredra, såsom det bästa alternativet för 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

Av detta ändringsförslag framgår det att forskningen visat att konsumenterna vill att den 
begränsade näringsvärdesinformationen på framsidan av förpackningarna uttrycks med hjälp 
av ett tolkningselement. Helst vill de att färgerna rött, gult och grönt ska användas för att 
ange om innehållet av dessa näringsämnen i ett livsmedel är stort, medelstort eller litet. 
Referensmängderna för vad som ska anses som stort, medelstort respektive litet bör 
fastställas med hjälp av ett oberoende vetenskapligt yttrande som antagits av Europeiska 
livsmedelsmyndigheten. 

Ändringsförslag 187
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Senast fem år efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om de 
undersökningar som utförts angående 
hur konsumenterna i medlemsstaterna 
förstår de olika systemen och 
föreskrifterna för livsmedelsinformation. 
Kommissionen bör, vid behov, lägga fram 
förslag om lagstiftning för att skapa en 
bättre inramning av dessa olika 
informationssystem och -föreskrifter.

Or. fr
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Motivering

Eftersom det nuvarande förslaget möjliggör olika informationssystem i de olika 
medlemsstaterna är det på sin plats att kommissionen efter en bestämd tid avlägger rapport 
inför Europaparlamentet och rådet och då, vid behov, föreslår en översyn av nuvarande 
lagstiftning för att skapa en inramning av dessa olika system.

Ändringsförslag 188
Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Deklarationen i det huvudsakliga 
synfältet av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form möjliggör en bedömning av ett 
livsmedels näringsegenskaper och bör i sin 
helhet betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

(39) Näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet, med uppgifter om
mängden av näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form och på en väl framträdande plats,
möjliggör en bedömning av ett livsmedels 
näringsegenskaper och bör i sin helhet 
betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

Or. en

Ändringsförslag 189
John Bowis

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Deklarationen i det huvudsakliga 
synfältet av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form möjliggör en bedömning av ett 
livsmedels näringsegenskaper och bör i sin 
helhet betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 

(39) Näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet, med uppgifter om
mängden av näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form och på en väl framträdande plats,
möjliggör en bedömning av ett livsmedels 
näringsegenskaper och bör i sin helhet 
betraktas som en del av 
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behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

Or. en

Ändringsförslag 190
Péter Olajos

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Deklarationen i det huvudsakliga 
synfältet av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form möjliggör en bedömning av ett 
livsmedels näringsegenskaper och bör i sin 
helhet betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

(39) Näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet, med uppgifter om
mängden av näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form och på en väl framträdande plats,
möjliggör en bedömning av ett livsmedels 
näringsegenskaper och bör i sin helhet 
betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

Or. en

Ändringsförslag 191
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Deklarationen i det huvudsakliga 
synfältet av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form möjliggör en bedömning av ett 
livsmedels näringsegenskaper och bör i sin 
helhet betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 

(39) Näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet, med uppgifter om
mängden av näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form, möjliggör en bedömning av ett 
livsmedels näringsegenskaper och bör i sin 
helhet betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
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behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

Or. en

Motivering

Gör texten tydligare.

Ändringsförslag 192
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade. 
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade. 
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information.

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade,
samt om färdigförpackade livsmedel och 
måltider som produceras och 
direktlevereras av lokala 
detaljhandelsföretag eller storkök till 
slutkonsumenterna, om dessa livsmedel 
och måltider tillverkas på ett icke-
standardiserat sätt, där ingredienser och 
recept ofta kan variera. Även om 
konsumenternas krav på annan information 
i dessa fall är begränsade, anses uppgifter 
om potentiella allergener vara mycket 
viktiga. Det finns uppgifter som tyder på 
att de flesta fallen av livsmedelsallergi kan 
spåras till livsmedel som inte är 
färdigförpackade. Konsumenterna bör 
därför alltid få tillgång till denna 
information.

Or. en

Motivering

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
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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-
prepacked foods.

Ändringsförslag 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade. 
Även om konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade. 
Konsumenterna bör därför alltid få 
tillgång till denna information.

(41) Medlemsstaterna bör få behålla rätten 
att, beroende på lokala förhållanden och 
praktiska omständigheter, fastställa 
bestämmelser om information om 
livsmedel som inte är färdigförpackade.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få behålla rätten att fastställa vilka uppgifter som ska vara 
obligatoriska när det gäller livsmedel som inte är färdigförpackade. Eftersom den inre 
marknaden inte påverkas bör den befintliga ordningen för livsmedel som inte är 
färdigförpackade inte förändras. 

Ändringsförslag 194
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Avril Doyle

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör inte få anta 
andra bestämmelser än dem som fastställs i 
denna förordning på det område som 
harmoniseras i förordningen, om det inte 
särskilt anges i den.

(42) Medlemsstaterna bör inte få anta 
andra bestämmelser än dem som fastställs i 
denna förordning på det område som 
harmoniseras i förordningen, om det inte 
särskilt anges i den. Eftersom nationella 
märkningskrav kan hindra den fria 
rörligheten på den inre marknaden bör 
dock medlemsstaterna påvisa varför 
sådana åtgärder är nödvändiga och ange 
vilka mått och steg de kommer att vidta 
för att se till att åtgärderna tillämpas på 
det sätt som är till minst hinder för 
handeln.

Or. en

Motivering

Ett av de viktigaste motiven till det föreliggande förslaget är viljan att förenkla regelverket 
och se till att den inre marknaden fungerar väl. Eftersom nationella regler innebär 
merkostnader för branschen och komplicerar den fria rörligheten för varor bör det krävas 
bevis på att sådana regler är berättigade och förenliga med den fria rörligheten för varor.

Ändringsförslag 195
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Grafiska former eller symboler bör 
få tillämpas vid presentationen av 
näringsdeklarationen i enlighet med ett 
nationellt system för icke-bindande regler 
under förutsättning att dessa inte 
vilseleder konsumenterna och det finns 
belägg för att genomsnittskonsumenten 
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kan förstå presentationsformen.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna ges möjlighet att även fortsättningsvis kunna använda sig 
av produktinformation (ex. symboler såsom den svenska nyckelhålsmärkningen) som visat sig 
fungera väl ur konsumentperspektiv.

Ändringsförslag 196
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att göra det möjligt för berörda 
parter, särskilt små och medelstora företag, 
att förse sina varor med 
näringsvärdesinformation, bör 
tillämpningen av bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesinformation ske 
gradvis genom utökade 
övergångsperioder, med en ytterligare 
övergångsperiod för mikroföretag.

(49) För att undvika en alltför stor 
belastning, särskilt på små och medelstora 
företag inom den hantverksmässiga 
livsmedelsindustrin och detaljhandeln 
med livsmedel, dit också storköken och 
direktförsäljningen från jordbruket 
räknas, bör deras produkter undantas 
från bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesinformation.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 197
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Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att göra det möjligt för berörda 
parter, särskilt små och medelstora 
företag, att förse sina varor med 
näringsvärdesinformation, bör
tillämpningen av bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesinformation 
ske gradvis genom utökade 
övergångsperioder, med en ytterligare 
övergångsperiod för mikroföretag.

(49) För att undvika orimliga ålägganden 
och byråkrati för små och medelstora 
företag, dit samtliga storkök (t.ex. 
restauranger, personalmatsalar, skolor, 
daghem och sjukhus) räknas, bör deras 
produkter undantas från kravet på 
näringsvärdesdeklaration.

Or. sv

Motivering

Den administrativa börda som kan uppkomma genom att inte undanta företag som av sin 
natur har en direktkontakt med slutkonsumenterna från kravet på näringsvärdesdeklaration 
är inte rimlig. Eftersom näringsvärdet i dylik verksamhet nästan uteslutande varierar från 
dag till dag - i och med de råvaror företagaren använder - är kravet orimligt.

Ändringsförslag 198
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Givetvis kan sådana ämnen som hos 
känsliga personer framkallar allergier
eller intolerans finnas också i produkter 
från den hantverksmässiga 
livsmedelsindustrin samt färska 
beredningar, som inom detaljhandeln med 
livsmedel tillverkats direkt på 
försäljningsstället. Eftersom just 
livsmedel som inte är färdigförpackade 
säljs vid direkt kundkontakt bör 
motsvarande upplysningar kunna fås till 
exempel muntligen från försäljaren eller 
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med hjälp av ett klart synligt anslag i 
försäljningslokalen eller framlagt 
informationsmaterial.

Or. de

Motivering

Det är nästan omöjligt att ingående informera om allergiframkallande ämnen i samband med 
livsmedel som inte är färdigförpackade och krav på sådan information skulle framför allt för 
de små och medelstora företagen innebära avsevärda merkostnader och en avsevärt 
försämrad ställning inom konkurrensen. Dessutom kan korskontaminering inte heller 
uteslutas i företag där utrymmet för bearbetningen är begränsat. 

Ändringsförslag 199
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I denna förordning fastställs allmänna 
principer, krav och ansvarsområden i 
fråga om livsmedelsinformation, i 
synnerhet livsmedelsmärkning. I 
förordningen fastställs metoder som ska 
trygga konsumenternas rätt till 
information och förfaranden för 
tillhandahållande av 
livsmedelsinformation, med hänsyn till 
behovet av tillräcklig flexibilitet för att 
man ska kunna reagera på framtida 
utvecklingar och nya informationskrav.

utgår

Or. de

Motivering

I artikel 1.2 fastställs ett mål, utan att något klart föreskrivande innehåll anges. Av 
lagstiftningstekniska skäl bör detta mål således utgå ur förordningens föreskrivande del men 
dock läggas till som ett skäl.
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Ändringsförslag 200
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan där livsmedelsföretagens 
verksamhet rör tillhandahållandet av 
livsmedelinformation till konsumenterna.

(3) Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan som rör 
tillhandahållandet av livsmedelinformation 
till konsumenterna.

Den ska gälla alla livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter, inklusive 
livsmedel som tillhandahålls av storkök
och livsmedel som är avsedda för storkök. 

Den ska gälla alla färdigförpackade
livsmedel som är avsedda för 
slutkonsumenter och livsmedel som är 
avsedda för storkök. 

Den ska inte gälla livsmedel som förses 
med omslag direkt på försäljningsstället, 
innan de överlåts till slutkonsumenten.
 Storkökstjänster som utförs av trafik-
eller transportföretag omfattas av denna 
förordning endast då tjänsterna erbjuds 
under transporter mellan två punkter på 
gemenskapens territorium. 

Or. de

Motivering

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. 

Ändringsförslag 201
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Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag med färre än 10 anställda samt 
en omsättning eller balansomslutning 
som inte överstiger 2 miljoner EUR per år 
ska inte omfattas av denna förordning.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 202
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning gäller alla steg i 3. Denna förordning gäller alla steg i 
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livsmedelskedjan där livsmedelsföretagens 
verksamhet rör tillhandahållandet av 
livsmedelinformation till konsumenterna.

livsmedelskedjan där livsmedelsföretagens 
verksamhet rör tillhandahållandet av 
livsmedelsinformation till 
slutkonsumenterna.

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att klargöra förordningens räckvidd och att utesluta sådan 
information som är av nytta endast vid kommunikation mellan olika företag, men inte för 
slutkonsumenten.

Ändringsförslag 203
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan där livsmedelsföretagens 
verksamhet rör tillhandahållandet av 
livsmedelinformation till konsumenterna.

3. Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan där livsmedelsföretagens 
verksamhet rör tillhandahållandet av 
livsmedelsinformation till 
slutkonsumenterna.

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att klargöra förordningens räckvidd och att utesluta information 
som tillhandahålls från ett företag till ett annat och som inte är till nytta för slutkonsumenten.

Ändringsförslag 204
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast […] ska kommissionen 
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offentliggöra en omfattande och 
uppdaterad förteckning över 
märkningskraven i särskild 
gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel. Senast ... [18 månader] ska 
kommissionen lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om hur 
dessa särskilda märkningskrav uppfyller 
denna förordning. Om så är lämpligt ska 
kommissionen foga ett relevant förslag till 
rapporten.

Or. en

Motivering

Ett av de främsta målen med förslaget är förenkling. 

Alltför många sektorsspecifika EG-direktiv och EG-förordningar innehåller 
märkningsbestämmelser.

Det är nödvändigt att samla ihop dem, kontrollera att de är förenliga med de allmänna 
principerna och ge enkel tillgång till den enorma mängden krav för alla företagare och 
berörda parter i livsmedelskedjan. Man bör uppmärksamma alla eventuella fall av bristande 
konsekvens med de allmänna reglerna.

Ändringsförslag 205
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av märkningskrav som 
föreskrivs i särskild 
gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel.

(4) Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av märkningskrav som 
föreskrivs i särskild 
gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel. Kommissionen ska fram till 
[datum för ikraftträdandet av denna 
förordning] lägga fram en förteckning 
över alla märkningsbestämmelser som 
gäller för specificerade livsmedel och 
ingår i särskilda gemenskapsrättsakter 
och göra förteckningen tillgänglig på 
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Internet.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 206
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av märkningskrav som 
föreskrivs i särskild 
gemenskapslagstiftning om vissa
livsmedel.

4. Denna förordning ska inte gälla för 
verksamhet som tillfällig hantering, 
servering och försäljning av livsmedel av 
privatpersoner i samband med t.ex. 
välgörenhet eller lokala marknader och 
sammankomster.

Or. en

Motivering

Med det här ändringsförslaget får vi lagstiftningen att stämma överens med tankegången i 
skäl 15, nämligen att välgörenhetstillställningar och tillfälliga evenemang ska vara 
undantagna. 

Ändringsförslag 207
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) livsmedelsinformation: information om 
ett livsmedel som görs tillgänglig för 
slutkonsumenterna genom en etikett, annat 
åtföljande material eller andra metoder, 

a) livsmedelsinformation: information om 
ett livsmedel som görs tillgänglig för 
slutkonsumenterna genom en etikett eller 
andra metoder för kommersiella 
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inklusive moderna tekniska verktyg eller 
muntlig kommunikation. Definitionen 
omfattar inte kommersiella meddelanden 
enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden.

meddelanden, inklusive reklam och 
marknadsföring som utförs av en 
livsmedelsföretagare i direkt relation till 
marknadsföring, försäljning eller 
leverans av en produkt till en konsument, 
även med moderna tekniska verktyg. 
Definitionen omfattar inte kommersiella 
meddelanden enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 
vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen är för bred, eftersom den även skulle omfatta kommunikation 
som inte är avsedd för kommersiella ändamål. Lydelsen bör anpassas till artikel 3.3 i 
förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 2 d i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, så att definitionen entydigt begränsas till att handla om livsmedelsföretagare 
och kommersiella meddelanden till slutkonsumenterna.

Ändringsförslag 208
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) lagstiftning om livsmedelsinformation: 
gemenskapens bestämmelser om 
livsmedelsinformation, särskilt märkning, 
inklusive bestämmelser av allmän 
karaktär som gäller alla livsmedel eller 
specificerade livsmedel och bestämmelser 
som endast gäller vissa livsmedel.

utgår

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse behövs inte. Vad som är en rättslig bestämmelse på området för 
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livsmedelsinformation framgår av innehållet i respektive bestämmelser. Artikel 2.2 b bör 
därför utgå.

Ändringsförslag 209
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) „obligatorisk livsmedelsinformation: de 
uppgifter som enligt 
gemenskapslagstiftningen måste 
tillhandahållas slutkonsumenterna.

utgår

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse behövs inte. I definitionen sägs endast att obligatorisk information är 
sådan information som anges i lagstiftningen (det rör sig således här om en pleonasm, dvs. ett 
språkligt uttryck som innehåller ord som skulle kunna strykas utan att något av innehållet 
förlorades). Artikel 2.2 c bör därför utgå.

Ändringsförslag 210
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det placerades 
innan det erbjöds till försäljning, oavsett 
om förpackningen omsluter livsmedlet helt 
eller endast delvis, men förutsatt att 
förpackningen omsluter livsmedlet på ett 
sådant sätt att innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen öppnas eller ändras.

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det placerades 
innan det erbjöds till försäljning, oavsett 
om förpackningen omsluter livsmedlet helt 
eller endast delvis, men förutsatt att 
förpackningen omsluter livsmedlet på ett 
sådant sätt att innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen öppnas eller ändras,
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med undantag för livsmedel som 
färdigförpackas på försäljningsstället för 
att direkt överlåtas till slutkonsumenten.

Or. fr

Motivering

Ett klarläggande som är nödvändigt för att man tagit med en definition av begreppet 
”livsmedel som inte är färdigförpackade”.

Ändringsförslag 211
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det placerades 
innan det erbjöds till försäljning, oavsett 
om förpackningen omsluter livsmedlet helt 
eller endast delvis, men förutsatt att 
förpackningen omsluter livsmedlet på ett 
sådant sätt att innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen öppnas eller ändras.

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det placerades 
innan det erbjöds till försäljning, oavsett 
om förpackningen omsluter livsmedlet helt 
eller endast delvis, men förutsatt att 
förpackningen omsluter livsmedlet på ett 
sådant sätt att innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen öppnas eller ändras. 
Detta gäller inte sådana livsmedel som 
inte är färdigförpackade.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande som är nödvändigt för att man tagit med en definition av begreppet 
”livsmedel som inte är färdigförpackade”.

Ändringsförslag 212
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Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det placerades 
innan det erbjöds till försäljning, oavsett 
om förpackningen omsluter livsmedlet helt 
eller endast delvis, men förutsatt att 
förpackningen omsluter livsmedlet på ett 
sådant sätt att innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen öppnas eller ändras.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 213
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det placerades 
innan det erbjöds till försäljning, oavsett 
om förpackningen omsluter livsmedlet helt 
eller endast delvis, men förutsatt att 
förpackningen omsluter livsmedlet på ett 
sådant sätt att innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen öppnas eller ändras.

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det placerades 
innan det erbjöds till försäljning, oavsett 
om förpackningen omsluter livsmedlet helt 
eller endast delvis, men förutsatt att 
förpackningen omsluter livsmedlet på ett 
sådant sätt att innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen öppnas eller ändras. 
Detta gäller inte sådana livsmedel som 
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inte är färdigförpackade.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande som är nödvändigt för att man tagit med en definition av begreppet 
”livsmedel som inte är färdigförpackade”.

Ändringsförslag 214
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form erbjuds 
slutkonsumenten och först vid 
försäljningen till slutkonsumenten 
förpackas samt livsmedel och färska 
beredningar som färdigförpackas på 
försäljningsstället för direkt försäljning.

Or. de

Motivering

Det förekommer också att livsmedel färdigförpackas i affärerna och då brukar de säljas i 
närheten av manuella diskar (också kallade betjäningsdiskar), för att inte konsumenterna ska 
behöva stå länge och vänta vid diskarna. Liksom fallet är med livsmedel som förpackas på 
konsumentens egen begäran är det också i det här fallet praktiskt omöjligt att kräva att de 
regler som gäller för färdigförpackade livsmedel ska följas, eftersom sortimentet är så stort, 
produkterna tillverkas för hand och sortimentet dessutom växlar från dag till dag.

Ändringsförslag 215
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Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som erbjuds 
till försäljning till konsumenter utan att 
vara förpackade eller som förpackas på 
konsumentens begäran eller som på 
försäljningsstället färdigförpackas för 
direkt försäljning.

Or. de

Motivering

Det förekommer också att livsmedel färdigförpackas i affärerna och då brukar de säljas i 
närheten av manuella diskar (också kallade betjäningsdiskar), för att inte konsumenterna ska 
behöva stå länge och vänta vid diskarna. Liksom fallet är med livsmedel som förpackas på 
konsumentens egen begäran är det också i det här fallet praktiskt omöjligt att kräva att de 
regler som gäller för färdigförpackade livsmedel ska följas, eftersom sortimentet är så stort, 
produkterna tillverkas för hand och sortimentet dessutom växlar från dag till dag.

Ändringsförslag 216
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som erbjuds 
till försäljning till konsumenter utan att 
vara förpackade eller som förpackas på 
konsumentens begäran eller som på 
försäljningsstället färdigförpackas för 
direkt överlåtelse till konsumenten. 

Or. fr
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Motivering

I många affärer säljs det också färdigförpackade livsmedel, antingen vid självbetjäning eller 
över manuell disk.
Dessa produkter uppvisar samma särdrag som de livsmedel som erbjuds till försäljning i 
affärerna utan att vara förpackade och/eller förpackas på konsumentens begäran. 
Eftersom sådana produkter finns av så många olika slag och de bereds eller tillverkas 
hantverksmässigt i små mängder i affärerna eller i små utrymmen strax intill dem och de 
dessutom skiljer sig så starkt i fråga om sammansättning och recept är det otänkbart att de skulle 
kunna förses med de obligatoriska skriftliga meddelandena.

Ändringsförslag 217
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som erbjuds 
till försäljning till konsumenter utan att 
vara förpackade eller som förpackas på 
konsumentens begäran eller som på 
försäljningsstället färdigförpackas för 
direkt försäljning.

Or. de

Motivering

Det förekommer också att livsmedel färdigförpackas i affärerna och då brukar de säljas i 
närheten av manuella diskar (också kallade betjäningsdiskar), för att inte konsumenterna ska 
behöva stå länge och vänta vid diskarna. Liksom fallet är med livsmedel som förpackas på 
konsumentens egen begäran är det också i det här fallet praktiskt omöjligt att kräva att de 
regler som gäller för färdigförpackade livsmedel ska följas, eftersom sortimentet är så stort, 
produkterna tillverkas för hand och sortimentet dessutom växlar från dag till dag.

Ändringsförslag 218
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Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ingrediens: varje ämne, inklusive 
livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer, och varje beståndsdel i 
en sammansatt ingrediens som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och som finns kvar i den färdiga 
varan, om än i annan form; restprodukter 
anses inte vara ingredienser.

f) ingrediens: varje ämne, inklusive 
livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer, och varje ingrediens i 
en sammansatt ingrediens som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och som finns kvar i den färdiga 
varan, om än i annan form.

Or. de

Motivering

Ändringen syftar till att åstadkomma klarhet och anpassning till den begreppsapparat som 
används i dag. Om det inte talas om beståndsdelar behöver man inte heller komma med 
någon förklaring om att restprodukter inte är några ingredienser.

Ändringsförslag 219
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ingrediens: varje ämne, inklusive 
livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer, och varje beståndsdel i 
en sammansatt ingrediens som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och som finns kvar i den färdiga 
varan, om än i annan form; restprodukter 
anses inte vara ingredienser.

f) ingrediens: varje ämne, inklusive 
livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer, och varje ingrediens i 
en sammansatt ingrediens som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och som finns kvar i den färdiga 
varan, om än i annan form; restprodukter 
anses inte vara ingredienser.

Or. en
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Motivering

En ändring av definitionen på begreppet ingrediens skulle få icke önskvärda konsekvenser för 
den gemenskapslagstiftning där det hänvisas till denna begreppsdefinition (såsom förordning 
(EG) nr 1829/2003).

Ändringsförslag 220
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ingrediens: varje ämne, inklusive 
livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer, och varje beståndsdel i 
en sammansatt ingrediens som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och som finns kvar i den färdiga 
varan, om än i annan form; restprodukter 
anses inte vara ingredienser.

f) ingrediens: varje ämne, inklusive 
livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer, och varje ingrediens i 
en sammansatt ingrediens som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och som finns kvar i den färdiga 
varan, om än i annan form.

Or. es

Motivering

Begreppet ”restprodukter” bör utgå ur definitionen för att den ska följa förordning (EG) 
nr 178/2002 om allmänna krav för livsmedelslagstiftning. I definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i sistnämnda förordning ingår inte ”restsubstanser och främmande ämnen”. 
Dessutom bör begreppet ”beståndsdel” ersättas med ”ingrediens” för att det ska råda 
konsekvens med artikel 2.2 h i denna förordning.

Ändringsförslag 221
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) härkomstort: ort som det uppges att ett 
livsmedel kommer från och som inte är 
det ursprungsland som fastställts i 

utgår
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enlighet med artiklarna 23–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92.

Or. en

Motivering

I nuvarande artikel 2.1 a i) i direktiv 2000/13/EG ges en klar och praktisk regel för 
ursprungsmärkning. Denna bestämmelse, liksom tillämpningen av den, är välbekant för 
branschen och orsakar inte några problem. Inte heller i Codex Alimentarius görs det längre 
någon åtskillnad mellan ursprungsland och härkomstort. Denna modell bör behållas i EG:s 
lagstiftning, enligt vad som stadgas i direktiv 2000/13/EG.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) härkomstort: ort som det uppges att ett 
livsmedel kommer från och som inte är det 
ursprungsland som fastställts i enlighet 
med artiklarna 23–26 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92.

g) härkomstort: ort som det uppges att ett 
livsmedel kommer från och som inte är det 
ursprungsland.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”ursprungsland” bör läggas till för att skilja denna från definitionen av 
härkomstort.

Ändringsförslag 223
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Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) ursprungsland: ursprungsplats för 
den viktigaste jordbruksråvara som 
används vid beredningen av produkten.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”ursprungsland” bör läggas till för att skilja denna från definitionen av 
härkomstort.

Ändringsförslag 224
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) synfält: samtliga ytor på en förpackning 
som kan läsas från ett och samma blickfält, 
vilket ger konsumenterna snabb och enkel 
tillgång till märkningsinformation genom 
att de kan läsa informationen utan att 
behöva vrida på förpackningen.

k) synfält: samtliga ytor på en förpackning 
som kan läsas från ett och samma blickfält, 
vilket ger konsumenterna snabb och enkel 
tillgång till märkningsinformation genom 
att de kan läsa informationen.

Or. de

Motivering

Att utesluta ”vridandet på förpackningen” strider mot gällande rättspraxis och eventuellt 
också mot möjligheten att kunna hänvisa till andra ställen på förpackningen, och detta bör 
därför strykas utan att ersättas.

Ändringsförslag 225
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Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) föreskriven beteckning: den beteckning 
för ett livsmedel som föreskrivs i de 
gemenskapsbestämmelser som gäller det 
eller, om sådana 
gemenskapsbestämmelser inte finns, den 
beteckning som föreskrivs i de lagar och 
andra författningar som gäller i de 
medlemsstater där livsmedlets säljs till 
slutkonsumenter eller storkök.

utgår

Or. de

Motivering

Det betydelsemässiga innehållet i definitionen i artikel 2 l är oklart. I tyskan betecknar 
uttrycket "rechtmäßige Bezeichnung“ varje beteckning som inte strider mot en rättslig 
bestämmelse. Därför vore det bättre att som tidigare tala om "beteckningar enligt rättsliga 
bestämmelser". Dessa måste emellertid definieras (pleonasm). Förslagsvis bör begreppen 
regleras i samband med artikel 18. 

Ändringsförslag 226
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) „vedertagen beteckning: en beteckning 
som är accepterad som livsmedlets 
beteckning utan att konsumenterna i den 
medlemsstat där livsmedlet saluförs 
behöver ytterligare förklaringar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 227
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) primär ingrediens: den huvudsakliga 
ingrediensen och/eller den eller de 
karaktärsgivande ingredienserna i ett 
livsmedel.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom vi motsätter oss kommissionens försök att foga till ytterligare bestämmelser om 
ursprungsmärkning behövs det inga definitioner av primära, huvudsakliga och 
karaktärsgivande ingredienser i livsmedel, begrepp som hittills inte förekommit i 
livsmedelslagstiftningen. Eftersom målsättningen är förenkling bör man undvika att ständigt 
skapa nya termer och begrepp utan uppenbara fördelar.

Kriterierna är opraktiska och på ett förvirrande sätt inkonsekventa med 
mängddeklarationerna av ingredienser (QUID). En nivå på 50 % har inte samma praktiska 
betydelse för alla slags livsmedel.

Ändringsförslag 228
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) primär ingrediens: den huvudsakliga 
ingrediensen och/eller den eller de 
karaktärsgivande ingredienserna i ett 
livsmedel.

utgår
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Or. de

Motivering

Definitionen behövs inte, eftersom den inte återkommer på något annat ställe i förordningen. 
Den bör därför strykas.

Ändringsförslag 229
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) huvudsaklig ingrediens: den ingrediens 
i ett livsmedel som utgör mer än 50 % av 
livsmedlet.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom vi motsätter oss kommissionens försök att foga till ytterligare bestämmelser om 
ursprungsmärkning behövs det inga definitioner av primära, huvudsakliga och 
karaktärsgivande ingredienser i livsmedel, begrepp som hittills inte förekommit i 
livsmedelslagstiftningen. Eftersom målsättningen är förenkling bör man undvika att ständigt 
skapa nya termer och begrepp utan uppenbara fördelar.

Kriterierna är opraktiska och på ett förvirrande sätt inkonsekventa med 
mängddeklarationerna av ingredienser (QUID). En nivå på 50 % har inte samma praktiska 
betydelse för alla slags livsmedel.

Ändringsförslag 230
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) huvudsaklig ingrediens: den ingrediens 
i ett livsmedel som utgör mer än 50 % av 

utgår
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livsmedlet.

Or. de

Motivering

Definitionen behövs inte, eftersom den inte återkommer på något annat ställe i förordningen.
Den bör därför strykas.

Ändringsförslag 231
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) karaktärsgivande ingrediens: varje 
ingrediens i ett livsmedel som 
konsumenterna vanligtvis förknippar med 
livsmedlets beteckning och för vilken det i 
de flesta fall krävs en mängdangivelse.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom vi motsätter oss kommissionens försök att foga till ytterligare bestämmelser om 
ursprungsmärkning behövs det inga definitioner av primära, huvudsakliga och 
karaktärsgivande ingredienser i livsmedel, begrepp som hittills inte förekommit i 
livsmedelslagstiftningen. Eftersom målsättningen är förenkling bör man undvika att ständigt 
skapa nya termer och begrepp utan uppenbara fördelar.

Kriterierna är opraktiska på ett förvirrande sätt inkonsekventa med mängddeklarationerna av 
ingredienser (QUID). En nivå på 50 % har inte samma praktiska betydelse för alla slags 
livsmedel.

Ändringsförslag 232
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Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) karaktärsgivande ingrediens: varje 
ingrediens i ett livsmedel som 
konsumenterna vanligtvis förknippar med 
livsmedlets beteckning och för vilken det i 
de flesta fall krävs en mängdangivelse.

utgår

Or. de

Motivering

Definitionen behövs inte, eftersom den inte återkommer på något annat ställe i förordningen.
Den bör därför strykas.

Ändringsförslag 233
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag 
fram till vilken livsmedlet vid rätt 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper.

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag 
fram till vilken livsmedlet vid rätt 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper och efter vilket det inte längre 
får saluföras.

Or. es

Motivering

Definitionen bör preciseras med ett omnämnande av möjligheterna att saluföra livsmedlet. 

Ändringsförslag 234
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Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) tillverkningsdatum: den dag då 
livsmedlet tillverkats, och, i 
förekommande fall, förpackats och 
djupfrysts.

Or. de

Motivering

En definition som nödvändiggörs av artikel 25.

Ändringsförslag 235
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

t) bästa metoder: normer, system, initiativ 
eller annan verksamhet som stöds av 
behöriga myndigheter och som genom 
erfarenhet och forskning har visat sig 
vara de effektivaste för flertalet 
konsumenter och som anses vara exempel 
som andra bör följa.

utgår

Or. de

Motivering

För konsekvensens skull, i och med att kapitel 6 och 7 utgått.

Ändringsförslag 236
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John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) grafiska former och symboler: ett 
tydligt visuellt uttryck för eller en tydlig 
visuell framställning av 
näringsämnesinnehållet i ett livsmedel, 
antingen totalt eller i fråga om något eller 
några specifika näringsämnen, i ett 
format som kan innefatta siffror, tabeller 
eller färgkoder.

Or. en

Ändringsförslag 237
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) framställningsdatum: den dag då 
livsmedlet blir den produkt som beskrivs. 

Or. en

Motivering

Det bör finnas en definition av framställningsdatum för att förbättra 
konsumentinformationen. Den föreslagna definitionen är identisk med definitionen i Codex 
Alimentarius (CODEX STAN 1-1985).

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) bearbetning: den process varvid en 
jordbruksråvara eller flera 
jordbruksråvaror omvandlas till en färdig 
produkt. 

Or. en

Ändringsförslag 239
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) torgförsäljning eller närförsäljning: 
försäljning av jordbrukares, odlares eller 
lokala livsmedelsproducenters 
livsmedelsprodukter eller av 
lokalproducerade livsmedel direkt till 
allmänheten. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget möjliggör en flexibel tolkning av märkningsbestämmelserna för livsmedel i 
samband med torgförsäljning eller närförsäljning.

Ändringsförslag 240
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Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) huvudsakliga synfält: framsidan av 
förpackningen.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av vad som menas med ”huvudsakligt synfält”.

Ändringsförslag 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För kött och livsmedel som innehåller kött 
ska livsmedlets eller den respektive 
ingrediensens ursprung definieras som 
det land där djuret föddes, uppföddes 
under största delen av sin livstid och 
slaktades. Om detta skett på olika platser 
ska samtliga tre platser anges i 
hänvisningar till ”ursprungsland”. 

Or. en

Motivering

För kött är det olämpligt att ange bara en enda ursprungsort, om födsel, uppfödning och slakt 
skett på olika ställen.Undersökningar har visat att uppgifter om var djuren fötts, uppfötts och 
slaktats är mycket viktiga för konsumenterna.

Ändringsförslag 242
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Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med livsmedelsinformation är att 
uppnå en hög skyddsnivå för 
konsumenternas hälsa och intressen genom 
att ge slutkonsumenterna möjlighet att göra 
välgrundade val och använda livsmedel på 
ett säkert sätt, särskilt utifrån hälsomässiga, 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och 
etiska aspekter.

1. Syftet med livsmedelsinformation är att 
uppnå en hög skyddsnivå för 
konsumenternas hälsa och intressen genom 
att ge slutkonsumenterna möjlighet att göra 
välgrundade val och använda livsmedel på 
ett säkert sätt, särskilt utifrån hälsomässiga, 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och 
etiska aspekter samt omsorg om djurens 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 243
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med livsmedelsinformation är att 
uppnå en hög skyddsnivå för 
konsumenternas hälsa och intressen genom 
att ge slutkonsumenterna möjlighet att göra 
välgrundade val och använda livsmedel på 
ett säkert sätt, särskilt utifrån 
hälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga, 
sociala och etiska aspekter.

1. Syftet med livsmedelsinformation är att 
uppnå en hög skyddsnivå för 
konsumenternas hälsa och intressen genom 
att ge slutkonsumenterna möjlighet att göra 
välgrundade val och använda livsmedel på 
ett säkert sätt.

Or. en

Motivering

Kommissionen ville konsolidera de obligatoriska märkningskraven till att omfatta dem som är 
väsentliga för att konsumenten ska kunna göra välgrundade val och för att produkten ska 
kunna användas och hanteras på ett säkert sätt. Etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter är i denna artikel inte tillräckligt exakta definitioner för att målet ska kunna nås.
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Ändringsförslag 244
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med lagstiftningen om
livsmedelsinformation är att uppnå fri 
rörlighet i gemenskapen för livsmedel som 
produceras och marknadsförs lagligt, vid 
behov med hänsyn till behovet av att 
skydda producenternas legitima intressen 
och främja produktion av varor av hög 
kvalitet.

2. Syftet med lagstiftningen om 
livsmedelsinformation är att uppnå fri 
rörlighet i gemenskapen för livsmedel som 
produceras och marknadsförs lagligt. 

Or. de

Motivering

Meningens andra del är en bestämmelse som saknar föreskrivande innehåll. Av 
lagstiftningstekniska skäl bör denna meningsdel således utgå ur förordningen men dock 
läggas till som ett skäl. Det är oklart när och hur man ska skydda eller ta hänsyn till 
producenternas intressen och ”varor av hög kvalitet”.

Ändringsförslag 245
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det tas hänsyn 
till behovet av en övergångsperiod efter det 
att de nya kraven trätt i kraft, under vilken 
livsmedel vars etiketter inte uppfyller de 
nya kraven får släppas ut på marknaden 
och lager av sådana livsmedel som släppts 
ut på marknaden före övergångsperiodens 
slut får fortsätta att saluföras tills de är slut.

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det tas hänsyn 
till behovet av en övergångsperiod efter det 
att de nya kraven trätt i kraft, under vilken 
livsmedel vars etiketter inte uppfyller de 
nya kraven får släppas ut på marknaden 
och lager av sådana livsmedel som släppts 
ut på marknaden före övergångsperiodens 
slut får fortsätta att saluföras tills de är slut.

Nya märkningsbestämmelser ska 
genomföras utgående från enhetliga 
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datum från och med vilka de ska följas 
och dessa datum ska fastställas av 
kommissionen efter samråd med 
medlemsstaterna och berörda parter.

Or. en

Motivering

Man upplever på många håll behov av att följa en överenskommen tidsplan för uppdatering 
av antingen allmänna eller särskilda märkningsbestämmelser för livsmedel. 
Livsmedelsföretagarna måste vara beredda på den med jämna mellanrum återkommande 
översynen av deras förpackningar och etiketter, oavsett vilken anledning till detta det än finns 
i lagstiftningen. Om nya bestämmelser, trots övergångsperioderna, inte genomförs med blick 
för helheten kommer detta att kännbart påverka kostnaderna för att ta fram nya etiketter och 
dessutom orderingången och hanteringen av de förpackningar som finns i lager.

Ändringsförslag 246
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det tas 
hänsyn till behovet av en övergångsperiod 
efter det att de nya kraven trätt i kraft, 
under vilken livsmedel vars etiketter inte 
uppfyller de nya kraven får släppas ut på 
marknaden och lager av sådana livsmedel 
som släppts ut på marknaden före 
övergångsperiodens slut får fortsätta att 
saluföras tills de är slut.

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det, utom i de 
fall då kraven hänför sig till skyddet av 
människors hälsa, medges en 
övergångsperiod efter det att de nya kraven 
trätt i kraft, under vilken livsmedel vars 
etiketter inte uppfyller de nya kraven får 
släppas ut på marknaden och lager av 
sådana livsmedel som släppts ut på 
marknaden före övergångsperiodens slut 
får fortsätta att saluföras tills de är slut.

Or. en

Motivering

I syfte att underlätta en smidigt fungerande inre marknad och minimera förpackningsavfall är 
det normalt att bevilja en övergångsperiod när nya märkningskrav införs. En sådan period 
kan dock vara olämplig när det handlar om en omedelbar fara för allmänhetens hälsa.
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Ändringsförslag 247
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det tas 
hänsyn till behovet av en övergångsperiod
efter det att de nya kraven trätt i kraft, 
under vilken livsmedel vars etiketter inte 
uppfyller de nya kraven får släppas ut på 
marknaden och lager av sådana livsmedel 
som släppts ut på marknaden före 
övergångsperiodens slut får fortsätta att 
saluföras tills de är slut.

3. När nya krav införs i 
livsmedelslagstiftningen ska det fastställas 
lämpliga övergångsperioder på minst tre 
år efter det att de nya kraven trätt i kraft, 
under vilken livsmedel vars etiketter inte 
uppfyller de nya kraven får släppas ut på 
marknaden. Hänsyn ska då tas till att lager 
av sådana livsmedel som släppts ut på 
marknaden före övergångsperiodens slut 
får fortsätta att saluföras tills de är slut, 
under högst tre år efter det att de nya 
bestämmelserna trätt i kraft. Detta gäller 
också för etiketter som 
livsmedelsföretagare förfogat över innan 
bestämmelserna trädde i kraft.

Or. de

Motivering

För att framför allt de små och medelstora företagen ska få lämpliga övergångsperioder bör 
det föreskrivas lämpliga övergångsperioder (på minst tre år). I samband med fastställandet 
av övergångsperiodernas längd bör man framför allt undvika de höga kostnaderna för 
investeringar i tryck och utveckling av förpackningsmaterial och det kostnadskrävande 
förstörandet av etiketter.

Ändringsförslag 248
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
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Principer för obligatorisk 
livsmedelsinformation

1. Livsmedelsinformation som enligt 
lagstiftningen är obligatorisk ska särskilt 
gälla information som faller inom en av 
följande kategorier:
a) Information om livsmedlets identitet 
och sammansättning, egenskaper eller 
andra särdrag.
b) Information om skydd av 
konsumenternas hälsa och säker 
användning av ett livsmedel. Detta gäller 
särskilt upplysningar om
i) egenskaper hos sammansättningen som 
kan vara skadliga för hälsan hos vissa 
grupper av konsumenter,
ii) hållbarhet, förvaring och säker 
användning,
iii) påverkan på hälsan, inklusive riskerna 
och följderna i samband med skadlig eller 
farlig konsumtion av ett livsmedel.
c) Information om näringsegenskaper så 
att konsumenterna, även de som har 
särskilda kostbehov, kan göra 
välgrundade val.
2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs, ska det 
tas hänsyn till ett utbrett behov hos 
flertalet konsumenter av vissa uppgifter 
som de anser vara mycket viktiga, eller 
allmänt erkända fördelar för 
konsumenterna, så att de kan göra 
välgrundade val.

Or. de

Motivering

Principerna för skyldigheten att lämna information om livsmedel är inte avsedda för dem som 
normerna vänder sig till, utan för lagstiftaren. Deras betydelsemässiga innehåll är därför 
oklart. Bestämmelserna bör därför utgå, men dock läggas till bland skälen.

Ändringsförslag 249
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Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) påverkan på hälsan, inklusive riskerna 
och följderna i samband med skadlig eller 
farlig konsumtion av ett livsmedel.

utgår

Or. en

Motivering

Livsmedel enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002 måste vara säkert för konsumtion. 
Märkningens syfte är att ge information om livsmedlet och inte om konsumenternas beteende.

Ändringsförslag 250
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) påverkan på hälsan, inklusive riskerna 
och följderna i samband med skadlig eller 
farlig konsumtion av ett livsmedel.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. hu

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 251

Adlib Express Watermark



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

SV

Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om näringsegenskaper så att 
konsumenterna, även de som har särskilda 
kostbehov, kan göra välgrundade val.

c) Information om näringsegenskaper så att 
konsumenterna, även de som har särskilda 
kostbehov, kan göra tillräckligt
välgrundade val.

Or. hu

Motivering

Det räcker inte med att man enbart räknar upp den ena näringsegenskapen efter den andra 
för att genomsnittskonsumenten ska kunna välja livsmedel klokt.

Ändringsförslag 252
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – leden ca–cc (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Information om innebörden av de 
produkter som avses i artikel 33.2a för att 
konsumenterna ska kunna göra 
välgrundade val. 
cb) Information om livsmedlens ursprung.
cc) Information om produktionen och 
bearbetningen av livsmedlen i produkter.

Or. en

Ändringsförslag 253
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Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Nya märkningsbestämmelser ska 
genomföras utgående från enhetliga 
datum från och med vilka de inom en tid 
av två år ska följas, vilket möjliggör en 
vederbörlig anpassning till nya 
märkningskrav, utom i det fall att det 
handlar om krav på information med 
konsekvenser för säkerheten.

Or. en

Motivering

Syftet med tillägget är att ge livsmedelsföretagarna rättssäkerhet och möjliggöra en 
vederbörlig anpassning till nya märkningskrav. För att de ekonomiska konsekvenserna av 
eventuella ändringar av märkningskraven ska bli så små som möjligt för 
livsmedelsföretagarna, särskilt för de små och medelstora företagen, men också för att 
märkningsbestämmelserna ska bli mer effektiva, ska de genomföras utgående från enhetliga 
datum från och med vilka de ska följas. Brådskande fall med konsekvenser för säkerheten 
måste undantas från denna princip. 

Ändringsförslag 254
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) när det gäller vad som är utmärkande för 
livsmedlet, särskilt dess natur, identitet, 
egenskaper, sammansättning, kvantitet, 
hållbarhet, ursprungsland eller 
härkomstort, framställnings- eller 
produktionsmetod,

a) när det gäller vad som är utmärkande för 
livsmedlet, särskilt dess natur, identitet, 
egenskaper, sammansättning, kvantitet, 
hållbarhet, ursprung eller härkomst, 
framställnings- eller produktionsmetod,

Or. en
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Motivering

I nuvarande artikel 2.1 a i) i direktiv 2000/13/EG ges en klar och praktisk regel för 
ursprungsmärkning. Denna bestämmelse, liksom tillämpningen av den, är välbekant för 
branschen och orsakar inte några problem. Inte heller i Codex Alimentarius görs det längre 
någon åtskillnad mellan ursprungsland och härkomstort. Denna modell bör behållas i EG:s 
lagstiftning, enligt vad som stadgas i direktiv 2000/13/EG.

Ändringsförslag 255
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom att det i reklamen för ett 
livsmedel uttryckligen påstås att 
innehållet av socker och/eller fett 
minskats, om inte samtidigt 
energiinnehållet (uttryckt i kilojoule eller 
kilokalorier) minskats i motsvarande 
grad, med undantag för sådana fall där 
minskningen av socker eller fett leder till 
att produkten inverkar bättre på hälsan,

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 256
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John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom illustrationer som vilseleder 
konsumenten om livsmedlets verkliga 
natur eller ursprung,

Or. en

Motivering

Bilder och grafik får inte användas för att avsiktligen vilseleda konsumenterna om en 
produkts verkliga ursprung.

Ändringsförslag 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom att visa bilder som antyder att 
ett livsmedel framställts från vissa 
ingredienser, när det inte är på det sättet,

Or. en

Motivering

Till exempel på förpackningarna till vaniljyoghurt där vaniljsmaken kommer från syntetiska 
smakämnen bör det inte finnas bilder av vaniljväxten.

Ändringsförslag 258
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Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) genom att antyda att livsmedlets smak 
kommer från naturliga ingredienser när 
den i huvudsak kommer från smakämnen, 

Or. en

Motivering

Om det till exempel står ”vanilj” på en produkt, då bör smaken komma från äkta vanilj.

Ändringsförslag 259
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommittén som avses i artikel 49.1 får 
upprätta en icke uttömmande förteckning 
över sådana påståenden och villkor som 
avses i punkt 1 och vilkas användning i 
alla händelser måste förbjudas eller 
begränsas. 

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att behålla den befintliga bestämmelsen i EU:s 
livsmedelslagstiftning (direktiv 2000/13/EG) enligt vilken medlemsstaterna ska handla 
gemensamt om begränsningar måste införas för användningen av vissa påståenden och 
villkor på etiketter. I avsaknad av en sådan bestämmelse skulle enskilda länder kunna 
fastställa egen lagstiftning, och då vore det lätt hänt att definitionerna skulle skilja sig åt 
mellan medlemsstaterna och därmed skapa hinder på den inre marknaden.
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Ändringsförslag 260
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast tre år efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet 
översända en rapport om vilka belägg det 
finns för att naturliga mineralvatten kan 
förebygga, behandla eller bota mänskliga 
sjukdomar.

Or. en

Motivering

Såvitt vi vet finns det inga övertygande belägg för att naturliga mineralvatten kan förebygga, 
behandla eller bota mänskliga sjukdomar. Kommissionen bör undersöka om det finns 
tillräckligt med belägg för att det ska vara berättigat med sådana påståenden om naturliga 
mineralvatten.

Ändringsförslag 261
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast tre år efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet 
översända en rapport om hur naturliga 
mineralvatten kan förebygga, behandla 
eller bota mänskliga sjukdomar.

Or. fr

Motivering

Såvitt vi vet finns det inga övertygande belägg för att naturliga mineralvatten kan förebygga, 
behandla eller bota mänskliga sjukdomar och därför bör kommissionen undersöka om det 
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finns tillräckligt med belägg för att det ska vara berättigat med sådana hälsopåståenden om 
naturliga mineralvatten.

Ändringsförslag 262
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 ska 
livsmedelsföretagare, inom det företag som 
de styr, säkerställa att de krav i 
livsmedelslagstiftningen som är relevanta 
för deras verksamhet följs och kontrollera 
att dessa krav uppfylls.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
mer specifika bestämmelser i punkt 3 ska 
livsmedelsföretagare, inom det företag som 
de styr, säkerställa och kontrollera att 
livsmedelsinformationen uppfyller de krav 
i livsmedelslagstiftningen som är relevanta 
för deras respektive verksamhet, framför 
allt att livsmedelsinformation har angetts 
och att den är korrekt, när de för första 
gången släpper ut ett livsmedel på 
gemenskapens marknad.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

3. Livsmedelsföretagare som för första 
gången släpper ut ett livsmedel på 
marknaden vilket är avsett för 
slutkonsumenter eller storkök ska se till 
att livsmedelsinformation har angetts och 
att den är korrekt, i enlighet med gällande 
lagstiftning om livsmedelsinformation.
4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, iaktta vederbörlig 
omsorg för att säkerställa att den 
föreskrivna livsmedelsinformationen har 
angetts, i synnerhet genom att inte 
leverera livsmedel som de, på grundval av 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19 i förordning (EG) nr 178/2002 
ska livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen, inom ramen för 
sin verksamhet, omedelbart vidta åtgärder 
om det anmälts till dem eller om de blivit 
medvetna om att den föreskrivna 
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den information som de besitter i 
egenskap av fackmän, vet eller misstänker 
inte uppfyller kraven.

livsmedelsinformationen inte innehåller de 
obligatoriska uppgifter som föreskrivs i 
artikel 9.1 eller dessa uppgifter inte är 
korrekta.

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

4. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

6. I följande fall ska livsmedelsföretagare, 
inom det företag som de styr, säkerställa att 
de obligatoriska uppgifter som krävs enligt 
artikel 9 finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
saluförs, eller i de handelsdokument som 
avser livsmedlen, om det kan garanteras att 
dessa dokument antingen åtföljer de 
livsmedel som de avser eller skickas före 
eller samtidigt med leveransen:

5. I följande fall ska livsmedelsföretagare, 
inom det företag som de styr, säkerställa att 
de obligatoriska uppgifter som krävs enligt 
artikel 9 finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
saluförs, eller i de handelsdokument som 
avser livsmedlen, om det kan garanteras att 
dessa dokument antingen åtföljer de 
livsmedel som de avser eller skickas före 
eller samtidigt med leveransen:

a) När färdigförpackade livsmedel är 
avsedda för slutkonsumenter men saluförs i 
ett handelsled före försäljningen till 
slutkonsumenten och under förutsättning 
att försäljning till storkök inte sker i detta 
handelsled.

a) När färdigförpackade livsmedel är 
avsedda för slutkonsumenter men saluförs i 
ett handelsled före försäljningen till 
slutkonsumenten och under förutsättning 
att försäljning till storkök inte sker i detta 
handelsled.

b) När färdigförpackade livsmedel är 
avsedda för leverans till storkök för 
beredning, behandling eller uppdelning.

b) När färdigförpackade livsmedel är 
avsedda för leverans till storkök för 
beredning, behandling eller uppdelning.

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f och h 
även finns på den yttre förpackning i vilken 
livsmedlet presenteras när det saluförs.

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f och h 
även finns på den yttre förpackning i vilken 
livsmedlet presenteras när det saluförs.

Or. en

Motivering

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. 
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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).

Ändringsförslag 263
Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa och konsumenternas 
möjligheter att göra välgrundade val.

Or. en

Motivering

I tillägget görs det klart vilka krav det ställs på livsmedelsföretagarna.

Ändringsförslag 264
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
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information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa och konsumenternas 
möjligheter att göra tillräckligt 
välgrundade val.

Or. fr

Motivering

Här klarläggs konsumentskydds- och konsumentupplysningskraven.

Ändringsförslag 265
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa och konsumenternas 
möjligheter att göra välgrundade val.

Or. en

Motivering

I tillägget görs det klart vilka krav det ställs på livsmedelsföretagarna.

Ändringsförslag 266

Adlib Express Watermark



PE416.699v02-00 86/113 AM\765208SV.doc

SV

Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa.

2. Livsmedelsföretagare får, inom det 
företag som de styr, inte ändra den 
information som åtföljer ett livsmedel om 
en sådan ändring skulle vilseleda 
slutkonsumenterna eller på annat sätt 
försämra konsumentskyddet, särskilt i 
fråga om hälsa och konsumenternas 
möjligheter att göra välgrundade val.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 267
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Livsmedelsföretagare som för första 
gången släpper ut ett livsmedel på 
marknaden vilket är avsett för 
slutkonsumenter eller storkök ska se till att 
livsmedelsinformation har angetts och att 
den är korrekt, i enlighet med gällande 
lagstiftning om livsmedelsinformation.

3. Livsmedelsföretagare som släpper ut ett 
livsmedel på marknaden vilket är avsett för 
slutkonsumenter eller storkök ska se till att 
livsmedelsinformation har angetts och att 
den är korrekt, i enlighet med gällande 
lagstiftning om livsmedelsinformation.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att inga livsmedelsföretagare ska gå fria från sitt ansvar.
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Ändringsförslag 268
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Livsmedelsföretagare som ansvarar för 
detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen ska, inom ramen 
för sin verksamhet, iaktta vederbörlig 
omsorg för att säkerställa att den 
föreskrivna livsmedelsinformationen har 
angetts, i synnerhet genom att inte 
leverera livsmedel som de, på grundval av 
den information som de besitter i 
egenskap av fackmän, vet eller misstänker 
inte uppfyller kraven.

4. Om livsmedelsföretagare, som ansvarar 
för detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen, inom ramen för 
vederbörlig omsorg får kännedom om att 
ett livsmedel inte uppfyller
bestämmelserna i denna förordning ska 
de ingripa omedelbart och i lämplig 
omfattning.

Or. de

Ändringsförslag 269
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Livsmedelsföretagare som ansvarar 
för detaljhandels- eller
distributionsverksamhet som inte 
påverkar livsmedelsinformationen får inte 
ändra livsmedelsinformationen på 
förpackningen eller etiketten på den.

Or. en

Motivering

Av omsorg om konsumentskyddet.
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Ändringsförslag 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1, vid behov, kan 
tillhandahållas slutkonsumenterna.

Or. en

Motivering

Alla de uppgifter som nämnts i artikel 9.1 måste tillhandahållas för att den som tar emot 
livsmedlet ska kunna hantera det rätt (vid lagring etc) och sedan föra informationen vidare 
till konsumenten. Dessutom behövs den här föreskriften ofrånkomligen för att 
spårbarhetskraven ska kunna uppfyllas.

Ändringsförslag 271
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–d, f och i, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.
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Or. en

Motivering

Information av det slag som krävs i leden d och i behövs för att företagaren som levererar 
livsmedel till slutkonsumenten ska kunna tillhandahålla denne den obligatoriska 
livsmedelsinformation som anges i artikel 9.1.

Ändringsförslag 272
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–d och f och g, 
vid behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 273
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–d, f och i, vid 
behov, kan tillhandahållas 
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slutkonsumenterna. slutkonsumenterna.

Or. fr

Motivering

Här utökas antalet obligatoriska uppgifter om livsmedel.

Ändringsförslag 274
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–d, f och i, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

Or. en

Motivering

För att det ska råda konsekvens mellan artikel 8 och de ändringar som föreslagits i artikel 9.

Ändringsförslag 275
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 

5. Livsmedelsföretagare ska, inom det 
företag som de styr, säkerställa att 
information om livsmedel som inte är 
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färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

färdigförpackade lämnas vidare till den 
företagare som tar emot livsmedlet så att 
den obligatoriska livsmedelsinformation 
som anges i artikel 9.1 a–c och f och i, vid 
behov, kan tillhandahållas 
slutkonsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 276
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f och h 
även finns på den yttre förpackning i vilken 
livsmedlet presenteras när det saluförs.

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f, g och 
h även finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
saluförs.

Or. en

Motivering

Särskilda förvaringsanvisningar, som temperatur och luftfuktighet, behöver anges för att man 
ska kunna rätta sig efter bästföredatum eller sista förbrukningsdag. Sådana uppgifter bör 
vara tillgängliga på den yttre förpackningen.

Ändringsförslag 277
Francesco Enrico Speroni

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Storköksföretagare och alla som 
distribuerar livsmedel måste informera 
konsumenten om den avsedda produkten 
är en GMO-produkt och/eller innehåller 
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spår av näringsämnen som klassas som 
GMO i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1830/2003 av den 
22 september 2003 om spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade 
organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter som är framställda av 
genetiskt modifierade organismer och om 
ändring av direktiv 2001/18/EG1.
____________
1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 23.

Or. it

Motivering

För att erkänna ett mer omfattande konsumentskydd och garantera konsumenterna rätten till 
information om den mat de konsumerar så att de kan göra ett välgrundat val av livsmedel.

Ändringsförslag 278
Francesco Enrico Speroni

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Storköksföretagare är dessutom 
skyldiga att informera konsumenten om 
den avsedda produkten, eller delar av den, 
har beretts med djupfrysta beståndsdelar.

Or. it

Motivering

För att erkänna ett mer omfattande konsumentskydd och garantera konsumenterna rätten till 
information om den mat de konsumerar så att de kan göra ett välgrundat val av livsmedel.

Ändringsförslag 279
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Francesco Enrico Speroni

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Från och med den 1 januari 2010 ska 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 
av den 17 juli 2000 om upprättande av ett 
system för identifiering och registrering 
av nötkreatur samt märkning av nötkött 
och nötköttsprodukter och som 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 820/97 tillämpas på allt kött och på 
livsmedel som består av kött från 
uppfödningsdjur.
___________
1EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

Or. it

Motivering

För att förse konsumenterna med komplett och obegränsad information om alla typer av kött.

Ändringsförslag 280
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artiklarna 10–34 och om 
inget annat följer av undantagen i detta 
kapitel, ska följande uppgifter vara 
obligatoriska:

1. I enlighet med artiklarna 10–34 och om 
inget annat följer av undantagen i detta 
kapitel, ska följande uppgifter vara 
obligatoriska:

a) Livsmedlets beteckning. a) Det namn under vilket varan säljs.
b) Ingrediensförteckningen. b) Ingrediensförteckningen.

c) Ingredienser som förtecknas i bilaga II 
och som orsakar allergi eller intolerans 

c) Ingredienser som förtecknas i bilaga II 
och som orsakar allergi eller intolerans 
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samt ämnen som framställts därav. samt ämnen som framställts därav.
d) Mängden av vissa ingredienser eller 
kategorier av ingredienser.

d) Mängden av vissa ingredienser eller 
kategorier av ingredienser.

e) Livsmedlets nettoinnehåll. e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Bästföredatum eller sista 
förbrukningsdag.

f) Bästföredatum eller, i fråga om 
livsmedel som från mikrobiologisk 
synpunkt är lättfördärvliga, sista 
förbrukningsdag.

g) Särskilda förvarings- eller 
användningsanvisningar.

g) Särskilda förvarings- eller 
användningsanvisningar.

h) Namnet eller firmanamnet på och 
adressen till tillverkaren eller förpackaren 
eller på en säljare som är etablerad inom 
gemenskapen.

h) Namnet eller firmanamnet på och 
adressen till tillverkaren eller förpackaren 
eller på en säljare som är etablerad inom 
gemenskapen.

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska 
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta härkomst.

j) Bruksanvisning, om det utan en sådan 
skulle vara omöjligt att använda livsmedlet 
på rätt sätt.

j) Bruksanvisning, om det utan en sådan 
skulle vara omöjligt att använda livsmedlet 
på rätt sätt.

k) För drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol, den faktiska 
alkoholhalten uttryckt i volym.

k) För drycker som innehåller mer än 
1,2 volymprocent alkohol, den faktiska 
alkoholhalten uttryckt i volym.

l) En näringsvärdesdeklaration.

Or. de

Ändringsförslag 281
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Framställningsdatum.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna uppnå förordningens syfte, nämligen att ge konsumenterna lämplig 
information om den mat de konsumerar så att de kan göra välgrundade val, är det väsentligt 
att de blir upplysta om framställningsdatumet.

Ändringsförslag 282
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) för livsmedel av animaliskt ursprung: 
framställningsdatum.  

Or. en

Motivering

För att man ska kunna uppnå förordningens syfte, nämligen att ge konsumenterna lämplig 
information om den mat de konsumerar så att de kan göra välgrundade val, är det väsentligt 
att de blir upplysta om framställningsdatumet.

Ändringsförslag 283
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Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Namnet eller firmanamnet på och 
adressen till tillverkaren eller förpackaren 
eller på en säljare som är etablerad inom 
gemenskapen.

h) Namnet eller firmanamnet på eller ett 
registrerat varumärke och adressen till 
tillverkaren, förpackaren och, för 
produkter från tredjeländer, en säljare 
som är etablerad inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Tillverkare som använder privata etiketter skulle med hjälp av registrerade varumärken 
kunna minimera eventuella problem med konkurrens och rykte, eftersom varumärkena skulle 
kunna användas på de privata etiketterna. I själva verket använder många företag olika 
varumärken på olika marknader. I vilket fall som helst skulle tillverkaren ha ensamrätt till 
varumärket, med åtföljande möjlighet att investera i ”märkesmedvetenhet” samt lägga en 
fastare grund till partnerskap i affärer med detaljhandlare.

Ändringsförslag 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i enlighet 
med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de bestämmelser 

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort för livsmedel som består av 
endast en ingrediens och den 
huvudsakliga ingrediensen och den eller 
de karaktärsgivande ingredienserna i 
livsmedelsprodukter som består av flera 
ingredienser, samt i de fall där 
underlåtenhet att lämna sådana uppgifter 
skulle kunna vilseleda konsumenterna på 
ett avgörande sätt i fråga om livsmedlets 
rätta ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
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som fastställs i enlighet med artikel 35.5. ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i enlighet 
med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de bestämmelser 
som fastställs i enlighet med artikel 35.5.

Or. en

Motivering

Uppgifter om ursprungsland och/eller härkomstort är mycket värdefulla för de flesta 
konsumenterna. Därför bör det vara obligatoriskt med sådana uppgifter för produkter som 
består av endast en ingrediens och för den huvudsakliga ingrediensen och/eller den eller de 
karaktärsgivande ingredienserna i livsmedelsprodukter som består av flera ingredienser.

Ändringsförslag 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort(er) för livsmedel som består 
av endast en ingrediens eller 
ursprungsländerna för de två viktigaste 
karaktärsgivande ingredienserna i 
livsmedelsprodukter som består av flera 
ingredienser. Uppgifterna ska lämnas i 
enlighet med de bestämmelser som anges i 
artikel 14a.

Or. en

Motivering

Konsumenterna har intresse av att veta var någonstans en produkt producerats, framför allt 
om de vill minska transportsträckan för sina livsmedel.
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Ändringsförslag 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

i) Uppgift om ursprungsland för 
obearbetade jordbruksprodukter och, för 
bearbetade produkter, uppgifter om det 
område där den huvudsakliga 
jordbruksråvaran som använts vid 
bearbetningen odlats eller uppfötts.
Uppgifterna ska lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

Or. en

Motivering

För att förbättra insynen måste konsumenterna känna till ett livsmedels ursprungsland. För 
att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val är det viktigt att de känner ursprunget till 
den huvudsakliga ingrediensen i ett bearbetat livsmedel.

Ändringsförslag 287
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort.
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vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska 
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

Or. hu

Motivering

Ursprungslandet eller härkomstorten måste alltid anges, eftersom vi sett av den senaste tidens 
livsmedelsskandaler att sådana uppgifter är viktiga för konsumenterna. Därför måste också 
de här uppgifterna vara obligatoriska och inte bara frivilliga. Uppgifter av det här slaget kan 
också uppmuntra till köp av lokalproducerade livsmedel (i det här fallet europeiska 
livsmedel) och kampanjer för detta har redan visat sig ha framgång i andra världsdelar och 
somliga europeiska länder.

Ändringsförslag 288
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska 
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 

i) Uppgift om ursprungs- eller härkomstort
i enlighet med de bestämmelser som anges 
i artikel 35.3 och 35.4 samt de 
bestämmelser som fastställs i enlighet med 
artikel 35.5.
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35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

Or. de

Motivering

Härkomstorten bör alltid anges.

Ändringsförslag 289
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 9 –punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska 
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

i) Uppgift om ursprungs- eller härkomstort 
i de fall där underlåtenhet att lämna sådana 
uppgifter skulle kunna vilseleda 
konsumenterna på ett avgörande sätt i fråga 
om livsmedlets faktiska ursprung eller
rätta härkomst.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 290
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Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som 
åtföljer livsmedlet eller etiketten som 
helhet annars skulle antyda att livsmedlet 
har ett annat ursprungsland eller en 
annan härkomstort; i dessa fall ska 
uppgifterna lämnas i enlighet med de 
bestämmelser som anges i artikel 35.3 och 
35.4 samt de bestämmelser som fastställs i 
enlighet med artikel 35.5.

i) Uppgift om ursprungsland, i de fall där 
underlåtenhet att lämna sådana uppgifter 
skulle kunna vilseleda konsumenterna på 
ett avgörande sätt i fråga om livsmedlets 
rätta ursprung eller härkomst.

Or. en

Motivering

Det är viktigt för konsumenten att veta var produkten kommer ifrån. Det händer dock ibland 
att man inte kan ange något enskilt ursprungsland. Enligt nuvarande bestämmelser om 
märkning med ursprunget är det frivilligt att ange härkomsten, förutsatt att konsumenterna 
inte skulle få en vilseledande uppfattning om ett livsmedels rätta ursprung ifall inga sådana 
uppgifter gavs. Det här bör få finnas kvar och inte förnyas, som man har gjort i förordningens 
artikel 35. Därför bör alla hänvisningar till den artikeln utgå. 

Ändringsförslag 291
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
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sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i 
enlighet med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de 
bestämmelser som fastställs i enlighet med 
artikel 35.5.

sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; 
samt uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort för livsmedel som består av 
en enda ingrediens och för den 
huvudsakliga ingrediensen.

Or. en

Motivering

Det blir allt vanligare att konsumenterna vill veta var deras livsmedel kommer ifrån och 
därför bör uppgifter om ursprungsland eller härkomstort obligatoriskt finnas med på alla 
livsmedel som består av en enda produkt, bland dem till exempel lamm-, gris- och getkött, 
fjäderfä, mejeriprodukter och nötter. Kravet på att livsmedelsinformationen ska innehålla 
uppgifter om ursprungsland eller härkomstort bör gälla, oavsett i vilka former ett livsmedel 
uppträder, antingen det är färskt eller djupfryst eller har genomgått annan minimal 
bearbetning.

Ändringsförslag 292
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i 
enlighet med de bestämmelser som anges i 
artikel 35.3 och 35.4 samt de 

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; 
samt uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort för livsmedel som består av 
en enda ingrediens och för den 
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bestämmelser som fastställs i enlighet med 
artikel 35.5.

huvudsakliga ingrediensen och den eller 
de karaktärsgivande ingredienserna i 
livsmedel som består av flera 
ingredienser.

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnpunkten i förordningen. Därför bör 
bestämmelserna om hur dessa uppgifter ska läggas fram inte ändras genom 
kommittéförfarandet, som är avsett för ändring av icke-väsentliga delar av en rättsaktstext.

Ändringsförslag 293
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) En näringsvärdesdeklaration. utgår

Or. de

Motivering

Man motsätter sig att det ska råda ett generellt krav på näringsvärdesdeklarationer.

Ändringsförslag 294
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) En näringsvärdesdeklaration. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. es
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 295
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Det parti där livsmedlet ingått.

Or. es

Motivering

Även dessa uppgifter måste vara obligatoriska för att man ska kunna identifiera det parti där 
livsmedlet ingått, något som är absolut nödvändigt med tanke på spårbarheten och för att 
konsumenten ska kunna få reda på om det slagits larm om den produkt han eller hon köpt.

Ändringsförslag 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Den utsträckning (uttryckt i procent) i 
vilken livsmedelsföretagaren vars namn 
står på etiketten garanterar att följande 
inte ingått i livsmedlets leveranskedja:

1. Barnarbete, enligt definitionen i 
artikel 2 i ILO:s konvention nr 138.
2. Tvångsarbete, enligt definitionen i 
artikel 2 i ILO:s konvention nr 29.
3. Diskriminering, enligt definitionen i 
artikel 1 i ILO:s konvention nr 111.
4. Brott mot föreningsfriheten, enligt 
definitionen i artikel 2 i ILO:s konvention 
nr 87.
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Or. en

Motivering

Många konsumenter vill mycket gärna få veta om det vid produktionen av deras livsmedel 
förekommit sådant som barnarbete, tvångsarbete, diskriminering eller brott mot 
föreningsfriheten. Därför bör producenterna åläggas ange i vilken utsträckning de kan 
garantera att så inte varit fallet. Om inga sådana garantier kan ges skulle procenttalet vara 
0.

Ändringsförslag 297
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer 
som fastställts i tillämpningsåtgärder som 
antagits av kommissionen. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror.

Or. fr

Motivering

Eftersom föreskrifterna i punkt 1 i artikeln är obligatoriska går det inte att göra undantag 
från dem genom att använda andra uttrycksformer. På det här sättet garanteras det att 
konsumenterna får information, också med beaktande av att EU och medlemsstaterna har 
olika politik, framför allt för att bekämpa övervikt, fetma och näringsproblem.

Ändringsförslag 298
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Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer 
som fastställts i tillämpningsåtgärder som 
antagits av kommissionen. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer 
som fastställts i tillämpningsåtgärder som 
antagits av kommissionen. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3. Artikel 34. 1 påverkas inte.

Or. de

Motivering

Eftersom artikel 34 (i den lydelse som samma ledamot med hjälp av ett ändringsförslag 
önskat ge den) innehåller föreskrifter om näringsvärdesdeklaration i grafisk form måste det i 
artikel 9.2 göras klart att artikel 34 inte påverkas av föreskrifterna i artikel 9.2 om att alla 
uppgifter ska anges med ord och siffror. 

Ändringsförslag 299
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer 
som fastställts i tillämpningsåtgärder som 
antagits av kommissionen. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror.
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förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnpunkten i förordningen. Därför bör 
bestämmelserna om hur dessa uppgifter ska läggas fram inte ändras genom 
kommittéförfarandet, som är avsett för ändring av icke-väsentliga delar av en rättsaktstext.

Ändringsförslag 300
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer 
som fastställts i tillämpningsåtgärder som 
antagits av kommissionen. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med 
ord, siffror och färgkod, såvida inte 
konsumenterna, i fråga om en eller flera 
uppgifter, informeras genom andra 
uttrycksformer som fastställts i 
tillämpningsåtgärder som antagits av 
kommissionen. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av “huvudsakliga synfältet”.

Ändringsförslag 301
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John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer 
som fastställts i tillämpningsåtgärder som 
antagits av kommissionen. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror.

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnpunkten i förordningen. Därför bör 
bestämmelserna om hur dessa uppgifter ska läggas fram inte ändras genom 
kommittéförfarandet, som är avsett för ändring av icke-väsentliga delar av en rättsaktstext.

Ändringsförslag 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer 
som fastställts i tillämpningsåtgärder som 
antagits av kommissionen. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
eller siffror.
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förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnpunkten i förordningen. Därför bör 
bestämmelserna om hur dessa uppgifter ska läggas fram inte ändras genom 
kommittéförfarandet, som är avsett för ändring av icke-väsentliga delar av en rättsaktstext.

Ändringsförslag 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnpunkten i förordningen. Därför bör 
bestämmelserna om vilka uppgifter som obligatoriskt ska anges inte ändras genom 
kommittéförfarandet, som är avsett för ändring av icke-väsentliga delar av en rättsaktstext.

Ändringsförslag 304
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra utgår
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förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Ändringar av de obligatoriska märkningskraven är inga ”icke-väsentliga delar” av 
förordningen, om vilka man skulle kunna komma överens genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 305
John Bowis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnpunkten i förordningen. Därför bör 
bestämmelserna om vilka uppgifter som obligatoriskt ska anges inte ändras genom 
kommittéförfarandet, som är avsett för ändring av icke-väsentliga delar av en rättsaktstext.

Ändringsförslag 306
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Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. fr

Motivering

För att det ska råda konsekvens med ändringsförslaget till skäl 23.

Ändringsförslag 307
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är själva kärnpunkten i förordningen. Därför bör 
bestämmelserna om vilka uppgifter som obligatoriskt ska anges inte ändras genom 
kommittéförfarandet, som är avsett för ändring av icke-väsentliga delar av en rättsaktstext.
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Ändringsförslag 308
Kathy Sinnott

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska säkerställa att all obligatorisk livsmedelsinformation, också den 
information som krävs i artikel 9.1 d och f, g, h och k också finns att tillgå när köp ingås i 
samband med distansförsäljning. 

Ändringsförslag 309
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 9 –punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 310
Antonio De Blasio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vi måste ändå undvika att vi får en 
förvirrande myckenhet information på 
livsmedelsetiketterna så att det inte går att 
läsa dem och därför måste det i 
förordningen ses till att produkter som 
packas i små mängder eller små 
förpackningar inte tar med annat än de 
fyra viktigaste slagen av
näringsvärdesinformation (innehållet av 
energi, protein, kolhydrater och fett).

Or. hu

Motivering

För att inte etiketterna ska bli oläsliga till följd av att det står alltför mycket information på 
dem och för att undvika onödigt stora förpackningar (med allt vad detta för med sig i form av 
merkostnader och avfall från förpackningsmaterial) måste vi begränsa den information som 
måste finnas på etiketterna, om etiketterna understiger en viss storlek.
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