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KORT BEGRUNDELSE

1. Den rådgivende ordførers holdning

Den rådgivende ordfører glæder sig over og støtter Kommissionens forslag, som tager højde 
for Parlamentets beslutning af marts 1998 om Kommissionens grønbog om generelle 
principper for Den Europæiske Unions levnedsmiddellovgivning og beslutningen af juni 2001 
om Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed. Den rådgivende ordfører støtter navnlig 
indførelsen af generelle principper og betingelser for anvendelse af sundhedsanprisninger og 
glæder sig over listen over ernæringsanprisninger, betingelserne for sammenlignende 
anprisninger, sondringen mellem anprisninger af en virkning på kropsfunktioner og 
anprisninger af en reduceret risiko for sygdom samt definitionen af en forbruger, som bygger 
på Domstolens afgørelser. Der er imidlertid en række aspekter ved forslaget, som bør 
forbedres, navnlig:

2. Ernæringsprofiler

Kommissionens forslag søger at begrænse ernærings- og sundhedsanprisninger for fødevarer, 
der "er gode for dig". Ordføreren mener ikke, at det bør være magthavernes rolle - hverken på 
lokalt, nationalt eller europæisk plan - at afgøre, hvilke fødevarer der er gode for forbrugerne.

Kommissionens forslag rejser en række spørgsmål, der må besvares, inden princippet om 
ernæringsprofiler kan blive tages i betragtning:

Hvis forskellige personer har forskellige kostbehov - afhængig af faktorer som livsstil, alder, 
køn - kan vi så virkelig tale om gode og dårlige levnedsmidler, frem for god kost og dårlig 
kost ?

Har forbrugerne ret til disse ernæringsoplysninger, uanset hvilken ernæringsprofil de har?

Hvorfor skulle det være acceptabelt at hævde, at en ost med lavt fedtindhold er rig på calcium, 
men ikke for en ost med højt fedtindhold, som kan indeholde lige så meget eller mere 
calcium?

Giver det, i betragtning af, at vi ikke vil se sodavand med alkohol markedsført som "gode for 
dig", mening at forbyde rødvinsproducenterne at hævde, at moderate mængder rødvin kan 
være godt for dit hjerte?

3. Generelle sundhedsanprisninger

Ordføreren mener, at et forbud mod alle generelle og indirekte sundhedsanprisninger vil være 
en uproportionel foranstaltning. Når anprisninger baseres på videnskabelig viden og ikke 
vildleder forbrugerne, bør anprisningernes emne og omfang ikke give anledning til
lovgivning. Den eksisterende lovgivning om vildledende reklame og etikettering af fødevarer 
forbyder allerede anvendelsen af usande eller vildledende anprisninger. Ordføreren mener, at 
det vil være mere hensigtsmæssigt at håndhæve sådan eksisterende lovgivning mere 
konsekvent og effektivt frem for at indføre mere lovgivning, der sandsynligvis ikke vil blive 
håndhævet bedre.
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Generelle anprisninger er et almindeligt anvendt redskab. De mest succesfulde 
reklamekampagner hævder, at deres produkt - til en vis grad - vil gøre dig gladere, sundere, 
rigere eller mere attraktiv over for det modsatte køn. I mange tilfælde er det ikke meningen, at 
de skal tages bogstaveligt og betragtes ikke som en egentlig anprisning, men blot som et 
simpelt reklametrick. Dette gælder, hvadenten "anprisningen" foregår mundtligt eller ved 
hjælp af billeder eller lyde. Det vil klart være latterligt at fortælle slikproducenter, at de, 
hverken i deres reklamer eller på deres emballage, bør vise billeder af glade børn, eller 
forhindre producenterne af et morgenmadsprodukt i at foreslå, at deres produkt sender børn i 
skole, klar til dagen, der venter dem. Hvis dette er tilladt i reklamer, hvorfor skulle det så ikke 
også være tilladt på emballagen eller på skilte i butikkerne? Kommissionens forslag risikerer 
at skabe en tilstand af retsusikkerhed omkring industrien for fødevarereklamer.

4. Varemærker

Ordføreren er bekymret over, at Kommissionen tilsyneladende ikke fuldt ud har overvejet 
situationen for virksomheder, hvis mærkenavne indeholder sundhedsanprisninger, der vil 
blive pålagt restriktioner med den foreslåede forordning. Medmindre der bliver dispenseret 
for disse varemærker, vil de selv være udsatte. En sådan dispensation for varemærkerne vil 
imidlertid være urimelig over for andre producenter, der anvender lignende anprisninger for 
lignende produkter.

Ordføreren mener ikke, at løsningen er at indføre en særlig undtagelse, men at det for de dele 
af forslagene, der ville blive pålagt de strengeste restriktioner for anvendelsen af mærkenavne 
- især ernæringsprofiler og restriktioner om generelle og indirekte sundhedsanprisninger - bør 
tages op til fornyet overvejelse og gøres rimelige for hele fødevareindustrien, og at det bør 
undgås at skabe yderligere forvirring blandt forbrugerne.

5. Handelsbarrierer

Ordføreren mener, at enhver lovgivning bør ses i en større sammenhæng med de eksisterende 
retningslinjer for WHO, Codex Alimentarius og Europarådet, og at Kommissionens nye 
forslag til forordning om fælles regler for tilførelse af vitaminer og mineraler i fødevarer 
(fødevareberigelse) i den forbindelse bør tages i betragtning. Alle nye standarder eller 
forordninger bør hurtigst muligt bringes i overensstemmelse med de internationale standarder.

6. Godkendelsesprocedure

Ordføreren er bekymret over, at den foreslåede godkendelsesprocedure er for kompliceret og 
vil lægge en tung byrde på Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Det er vigtigt, at 
alle berørte parter - herunder forbrugere og industrigrupper - bør kunne fremsætte forslag til 
godkendte sundhedsanprisninger. Dette ville bidrage til at sikre, at eksisterende grundige 
anprisninger kan godkendes, uden at der lægges en uforholdsmæssig byrde på 
fødevareproducenterne. Ordføreren er imidlertid bekymret over, at Kommissionens forslag til 
procedure vil forhindre nye anprisninger i at blive godkendt hurtigt i lyset af ny videnskabelig 
dokumentation. Med henblik på at imødekomme disse bekymringer bør Kommissionen 
fremlægge en forenklet procedure.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Der bør ikke skabes nye unødvendige 
hindringer for fødevarehandel med 
tredjelande. Derfor bør bestemmelserne 
ligge så tæt som muligt op ad arbejdet i 
Codex Alimentarius om ernæring og 
sundhedsanprisninger.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6

(6) Fødevarer, der promoveres med 
anprisninger, kan af forbrugerne opfattes 
som havende ernæringsmæssige, 
fysiologiske eller andre sundhedsmæssige 
fordele i forhold til andre produkter uden 
sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan 
tilskynde forbrugere til at foretage valg, der 
direkte påvirker deres samlede indtag af 
enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en 
måde, der er i modstrid med den 
videnskabelige rådgivning. For at imødegå 
sådanne eventuelle uønskede virkninger bør 
der indføres nogle restriktioner for produkter 
med anprisninger. I denne forbindelse er
faktorer som forekomst af bestemte stoffer, 
f.eks. produktets alkoholindhold, eller 
produktets ernæringsprofil relevante 
kriterier for fastlæggelse af, om produktet 

(6) Fødevarer, der promoveres med 
anprisninger, kan af forbrugerne opfattes 
som havende ernæringsmæssige, 
fysiologiske eller andre sundhedsmæssige 
fordele i forhold til andre produkter uden 
sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan 
tilskynde forbrugere til at foretage valg, der 
direkte påvirker deres samlede indtag af 
enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en 
måde, der er i modstrid med den 
videnskabelige rådgivning. For at imødegå 
sådanne eventuelle uønskede virkninger bør 
der indføres nogle restriktioner for produkter 
med anprisninger. I denne forbindelse skal
faktorer som forekomst af bestemte stoffer, 
f.eks. produktets alkoholindhold, tages i 
betragtning ved fastlæggelse af, om 
produktet kan være omfattet af anprisninger.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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kan være omfattet af anprisninger.

Begrundelse

Det bør støttes, at alkoholindholdet tages i betragtning ved fastlæggelsen af, om der kan 
anvendes anprisninger for produktet, men det samme gør sig ikke gældende for 
ernæringsprofiler.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

(7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil 
kan der tages hensyn til indholdet af 
forskellige næringsstoffer og stoffer med 
ernæringsmæssige- eller fysiologiske 
virkninger, navnlig stoffer som fedt, mættet 
fedt, transfedtsyrer, salt/natrium og 
sukkerarter, som ifølge anbefalingerne ikke 
bør indgå med for store indtag i kosten som 
helhed, og stoffer som fler- og 
enkeltumættet fedt, andre kulhydrater end 
sukker, vitaminer, mineraler, proteiner og 
fibre. Ved fastlæggelse af 
ernæringsprofilerne skal der tages hensyn 
til de forskellige fødevarekategorier og de 
pågældende fødevarers position og rolle i 
den samlede kost. Det kan være nødvendigt 
at give dispensation fra at overholde 
fastsatte ernæringsprofiler for visse 
fødevarer eller fødevarekategorier 
afhængigt af deres rolle og betydning i 
befolkningens kost. Dette arbejde er 
komplekst og teknisk, og det bør overlades 
til Kommissionen at vedtage de relevante 
foranstaltninger. 

udgår

Begrundelse

Følger af ændringsforslaget til artikel 4.

Ændringsforslag 4
Betragtning 11

(11) Det er først og fremmest videnskabelig 
dokumentation, der skal tages i betragtning 

(11) Det er først og fremmest videnskabelig 
dokumentation, der skal tages i betragtning 
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ved anvendelsen af ernærings- og 
sundhedsanprisninger, og 
fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
anprisninger, bør begrunde dem.

ved anvendelsen af ernærings- og 
sundhedsanprisninger, og 
fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
anprisninger, bør begrunde dem. Den 
videnskabelige dokumentation for 
ernærings- og sundhedsanprisninger bør 
stå i et rimeligt forhold til den anpriste 
gavnlige virkning.

Begrundelse

Målet med den videnskabelige dokumentation bør være at give tilstrækkeligt belæg for 
ernærings- og sundhedsanprisningen og den anpriste gavnlige virkning, men 
dokumentationen bør ikke stå i misforhold til opnåelsen af dette mål, så der bør kræves bevis 
”for tilstrækkelig sandsynlighed” og ikke ”uden for al tvivl”.

Ændringsforslag 5
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Muligheden for at anvende 
anprisningen "ekstra fedtreduceret" i 
forbindelse med smørbare fedtstoffer er 
omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 
2991/94 af 5. december 1994 om 
handelsnormer for visse smørbare 
fedtstoffer1, og derfor bør anprisninger af 
fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt 
anvendes på de smørbare fedtstoffer.
1EFT L 316 af 9.12.1994, s. 2.

Begrundelse

Denne forordning bør ikke finde anvendelse på smørbare fedtstoffer, for hvilke der er fastsat 
særlige regler i forordning (EF) nr. 2991/94. Det bør klart fastsættes, at anprisninger af 
fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt vil finde anvendelse på de smørbare fedtstoffer. 
Sådanne anprisninger er også tilladt i medfør af direktivet om næringsdeklaration, jf. det 
generelle mærkningsdirektiv, og i henhold til nationale særbestemmelser og/eller 
retningslinjer (Østrig, Tyskland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige osv.). Disse 
anprisninger har været anvendt i over 40 år og har bidraget til at oplyse forbrugerne.

Ændringsforslag 6
Betragtning 17

(17) Sundhedsanprisninger, der beskriver 
næringsstoffers eller andre stoffers 

(17) Sundhedsanprisninger, der beskriver 
næringsstoffers eller andre stoffers 
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betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale fysiologiske funktioner på grundlag 
af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig 
viden, bør omfattes af en anden slags 
vurdering og godkendelse. Det er derfor 
nødvendigt at vedtage en liste over tilladte 
anprisninger, der beskriver et næringsstofs 
eller andet stofs betydning. 

betydning for vækst, udvikling og kroppens 
normale fysiologiske funktioner på grundlag 
af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig 
viden, bør omfattes af en anden slags 
vurdering og godkendelse. Det er derfor 
nødvendigt at vedtage en fællesskabsliste
over tilladte anprisninger, der beskriver et 
næringsstofs eller andet stofs betydning. 

Begrundelse

Følger af ændringsforslaget til artikel 12.

Ændringsforslag 7
Betragtning 20

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure.

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør produktets virkning og 
præsentationen af sundhedsanprisninger 
tages i betragtning i autoritetens udtalelse og 
i den efterfølgende godkendelsesprocedure.

Begrundelse

Det er rigtigheden af den foreslåede sundhedsanprisning snarere end dens formulering, 
autoriteten bør undersøge og godkende.

Ændringsforslag 8
Betragtning 21 a (ny)

(21a) Der bør tages hensyn til den 
europæiske fødevareindustri og navnlig 
SMV’ernes behov, så det sikres, at 
innovation og konkurrenceevne ikke 
undergraves.

Ændringsforslag 9
Betragtning 22

(22) Af klarhedshensyn og for at undgå flere 
ansøgninger vedrørende anprisninger, der 
allerede er vurderet, bør der oprettes et 

(22) Af klarhedshensyn og for at undgå flere 
ansøgninger vedrørende anprisninger, der 
allerede er vurderet, bør der oprettes og 
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register over sådanne anprisninger. opretholdes et offentligt register over 
sådanne anprisninger.

Begrundelse

Registret vil være offentligt tilgængeligt og blive ajourført regelmæssigt efter oprettelsen.

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 2, litra c

c) anføre eller antyde, at en afbalanceret og 
varieret kost generelt ikke kan give 
tilstrækkelige mængder næringsstoffer

c) anføre, indikere eller antyde, at en 
afbalanceret og varieret kost generelt ikke 
kan give tilstrækkelige mængder 
næringsstoffer

Begrundelse

Følger af definitionen af anprisninger i artikel 2.

Ændringsforslag 11
Artikel 4

Artikel 4 udgår
Begrænsninger for anvendelse af 

ernærings- og sundhedsanprisninger
1. Senest 18 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som 
fødevarer eller bestemte fødevarekategorier 
skal overholde for at kunne være omfattet 
af ernærings- eller sundhedsanprisninger. 
Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig 
med henvisning til den mængde af følgende 
næringsstoffer, der forekommer i 
fødevaren:
a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer
b) sukkerarter
c) salt/natrium.
Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
samt deres sammenhæng med sundhed 
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samt især på næringsstoffers og andre 
stoffers rolle i henseende til en 
ernæringsmæssig eller fysiologisk 
indvirkning på kroniske sygdomme. Ved 
fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal 
Kommissionen indhente udtalelser fra 
autoriteten og foranstalte høringer af 
interesserede parter, herunder 
fødevarevirksomhedsledere og 
forbrugergrupper.
Dispensationer og opdateringer for at tage 
hensyn til relevant videnskabelig og teknisk 
udvikling vedtages efter proceduren i 
artikel 23, stk. 2.
2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af indholdet af fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og 
salt/natrium, forudsat at de overholder 
betingelserne i denne forordning.
3. For drikkevarer med et alkoholindhold 
på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes
a) sundhedsanprisninger
b) andre ernæringsanprisninger end dem, 
der henviser til en reduktion af 
alkoholindholdet eller energiindholdet.
4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og 
på grundlag af videnskabelig 
dokumentation kan det fastsættes, at 
ernærings- eller sundhedsanprisninger af 
andre fødevarer eller fødevarekategorier 
end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal 
være omfattet af begrænsninger eller 
forbud.

Begrundelse

Fastsættelse af ernæringsprofiler som en del af lovgivningsrammen kan ikke finde støtte, da 
de ligger ud over de "nødvendige" restriktioner og derfor er i strid med 
proportionalitetsprincippet. 

Som grundlæggende hovedprincip for forbrugerbeskyttelsespolitikken bør forbrugerne have 
adgang til grundig og relevant forståelig dokumentation. Et forslag om at begrænse de 
oplysninger, der måtte fremgå af en fødevares emballage, undtagen hvis disse ikke er 
grundige nok, truer med at underminere meget en stor del af det arbejde, Unionen har gjort 
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på dette område.

Vi bør afvise den fejlagtige dikotomi, der søger at inddele fødevarer i "gode" og "dårlige" 
fødevarer. En fødevares ernæringsmæssige sammensætning er mindre vigtig end den mængde 
og kombination af fødevarer, der spises. Politikerne bør opfordre til en afbalanceret og 
varieret kost, som er vigig for velværen. Dette bør imidlertid ske gennem uddannelse frem for 
regulering. 

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) Forekomsten, fraværet eller det 
reducerede indhold af det stof, anprisningen 
vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig 
eller fysiologisk virkning, som er 
dokumenteret ved almindeligt anerkendte 
videnskabelige data.

a) Forekomsten, fraværet eller det 
reducerede indhold af det næringsstof eller 
andet stof, anprisningen vedrører, har en 
gavnlig ernæringsmæssig eller 
sundhedsmæssig virkning, som er 
dokumenteret ved almindeligt anerkendt 
videnskabelig viden eller ved henvisning til 
den godkendelse, der er givet i henhold til 
den procedure, der er beskrevet i artikel 14-
17. Når en sundhedsanprisning anvendes 
om en fødevare eller en fødevarekategori, 
har den pågældende fødevare eller 
fødevarekategori vist sig at have en gavnlig 
ernæringsmæssig eller sundhedsmæssig 
virkning dokumenteret ved almindeligt 
anerkendt videnskabelig viden.

Begrundelse

Generelle principper og betingelser for anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger 
bør betragtes positivt som et kvalitetskriterium, der gør det muligt for de håndhævende 
myndigheder at kontrollere de anprisninger, der anvendes i deres medlemsstat. Det bør 
imidlertid gøres klart, at det også er tilladt at anvende sundhedsanprisninger, som vedrører 
en bestemt fødevare eller fødevarekategori. Denne tilgang finder støtte i definitionen af 
”sundhedsanprisning” i forslagets artikel 2, i Europarådets ”Guidelines Concerning 
Scientific Substantiation of Health Related Claims for Functional Foods” og i Codex 
Alimentarius’ ”Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims”.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 1, litra b
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b) Det stof, anprisningen vedrører b) Det næringsstof eller andet stof, 
anprisningen vedrører

i) forekommer i det færdige produkt i en 
betydelig mængde som defineret i EF-
bestemmelser eller, hvis sådanne 
bestemmelser ikke findes, i en mængde, der 
har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data, 
eller

i) forekommer i det færdige produkt i en 
betydelig mængde som defineret i EF-
bestemmelser eller, hvis sådanne 
bestemmelser ikke findes, i en mængde, der 
har den anpriste ernæringsmæssige eller 
sundhedsmæssige virkning dokumenteret 
ved almindeligt anerkendt videnskabelig
viden, eller

ii) forekommer ikke eller forekommer i en 
reduceret mængde, der har den anpriste 
ernæringsmæssige eller fysiologiske
virkning dokumenteret ved almindeligt 
anerkendte videnskabelige data.

ii) forekommer ikke eller forekommer i en 
reduceret mængde som defineret i 
fællesskabslovgivningen eller, hvor der 
ikke findes sådanne regler, i en mængde, 
der har den anpriste ernæringsmæssige eller 
sundhedsmæssige virkning dokumenteret 
ved almindeligt anerkendt videnskabelig
viden.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 1, litra c

c) Det stof, anprisningen vedrører, foreligger 
i en form, som kroppen kan optage, hvis det 
er relevant.

c) Det næringsstof eller andet stof, 
anprisningen vedrører, foreligger i en form, 
som kroppen kan optage, hvis det er 
relevant.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 1, litra d

d) En mængde af produktet, som med 
rimelighed må antages at blive indtaget, 
indeholder en betydelig mængde af det stof, 
anprisningen vedrører, som defineret i EF-
bestemmelser eller, hvis sådanne 
bestemmelser ikke findes, i en mængde, der 

d) En mængde af produktet, som med 
rimelighed må antages at blive indtaget, 
indeholder en betydelig mængde af det 
næringsstof eller andet stof, anprisningen 
vedrører, som defineret i EF-bestemmelser 
eller, hvis sådanne bestemmelser ikke 
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har den anpriste ernæringsmæssige eller 
fysiologiske virkning dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data.

findes, i en mængde, der har den anpriste 
ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige
virkning dokumenteret ved almindeligt 
anerkendt videnskabelig viden.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 16
Artikel 6

1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
være baseret på og dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige data.

1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal 
være baseret på og dokumenteret ved 
almindeligt anerkendt videnskabelig viden, 
og graden af dokumentation skal være 
proportionel med anprisningen.

2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør 
begrunde anvendelsen af anprisningen.

2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør 
begrunde anvendelsen af anprisningen.

3. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kræve, at en 
fødevarevirksomhedsleder eller en person, 
der markedsfører et produkt, fremlægger det 
videnskabelige arbejde og de data, der 
godtgør, at denne forordning er overholdt.

3. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kræve, at en 
fødevarevirksomhedsleder eller en person, 
der markedsfører et produkt, fremlægger det 
videnskabelige arbejde og den viden, der 
godtgør, at denne forordning er overholdt.

Begrundelse

Den byrde, det er for virksomhederne at dokumentere anprisningerne bør være proportionel 
med den nyttevirkning, disse hævdes at have.

Ændringsforslag 17
Artikel 7

Hvis der anvendes en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved 
reklamer for generiske produkter, angives 
næringsdeklaration i henhold til direktiv 
90/496/EØF.

Hvis der anvendes en ernærings- eller 
sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved 
reklamer, angives næringsdeklaration i 
henhold til direktiv 90/496/EØF.

For sundhedsanprisninger skal de 
oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 
2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 

For sundhedsanprisninger skal de 
oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 
2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 
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90/496/EØF. 90/496/EØF.
Desuden skal mængden af stoffer, som 
ernærings- eller sundhedsanprisningen 
vedrører, og som ikke fremgår af 
næringsdeklarationen, angives i nærheden af 
næringsdeklarationen.

Desuden skal mængden af næringsstoffer 
eller andre stoffer, som ernærings- eller 
sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke 
fremgår af næringsdeklarationen, angives i 
nærheden af næringsdeklarationen, 
medmindre der i den eksisterende 
fællesskabslovgivning allerede foreligger 
krav om, at dette skal fremgå et andet sted i 
deklarationen.

Begrundelse

Kommissionen har tidligere accepteret, at der ikke skal stilles krav om ernæringsoplysninger 
på mærkningen ved reklamer. Derfor bør ordene ”for generiske produkter” udgå. Ændringen 
i denne artikels tredje led skyldes anvendelsen af definitionerne i forslagets artikel 2.

Ændringsforslag 18
Artikel 9, stk. 1

1. En ernæringsanprisning, der 
sammenligner mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien i en fødevare med 
fødevarer af samme kategori, må kun 
anvendes, hvis de fødevarer, der 
sammenlignes, let kan identificeres af 
gennemsnitsforbrugeren eller klart er 
angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF. 
Forskellen i mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien skal anføres, og 
sammenligningen skal vedrøre samme 
fødevaremængde. 

1. En ernæringsanprisning, der 
sammenligner mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien i en fødevare med en 
anden fødevare, må kun anvendes, hvis de 
fødevarer, der sammenlignes, klart kan 
identificeres af gennemsnitsforbrugeren eller 
klart er angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF. 
Forskellen i mængden af et næringsstof 
og/eller energiværdien skal anføres, og 
sammenligningen skal vedrøre samme 
fødevaremængde. 

Begrundelse

Betingelserne for sammenlignende anprisninger bør hilses velkommen. Denne artikel bør 
imidlertid præciseres, så det sikres, at de sammenlignede fødevarer, anprisningerne vedrører, 
klart kan identificeres af forbrugeren. Ændringsforslaget tager også sigte på at muliggøre en 
sammenligning af forskellige fødevarer, f.eks. af kalkindholdet i henholdsvis et glas mælk og 
et glas appelsinjuice eller fiberindholdet i en portion af et morgenmadsprodukt sammenholdt 
med andre populære fiberkilder som f.eks. fuldkornsbrød.

Ændringsforslag 19
Artikel 10, stk. 2, litra c
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c) hvis det er relevant, en erklæring
henvendt til personer, der bør undgå at 
bruge fødevaren

c) hvis det er relevant, en advarsel henvendt 
til personer, der bør undgå at indtage
fødevaren, og

Ændringsforslag 20
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Indirekte sundhedsanprisninger

1. Følgende indirekte 
sundhedsanprisninger tillades ikke:
a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære
b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner
c) anprisninger, der henviser til en 
slankende virkning eller vægtkontrol eller 
til hastigheden eller størrelsen af det 
vægttab, der kan følge af deres anvendelse, 
eller til nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af 
kostens energiindhold, jf. dog direktiv 
96/8/EF
d) anprisninger, der henviser til rådgivning 
fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller frivillige 
organisationer, eller som antyder, at 
sundheden kan påvirkes negativt, hvis man 
ikke indtager fødevaren.
2. Efter at have hørt autoriteten 
offentliggør Kommissionen evt. nærmere 
retningslinjer for gennemførelsen af denne 
artikel.

Begrundelse

Ernæringsanprisninger bør være baseret på anerkendt og godkendt forskning eller 
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almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Producenterne bør kunne anvende alle 
anprisninger, de kan dokumentere, så længe disse klart kan forstås af forbrugerne. 
Anprisninger, der vildleder forbrugerne bør allerede være dækket af eksisterende lovgivning 
om vildledende reklame.

Generelle forbud mod anvendelse af anprisninger vedrørende den generelle velvære, 
psykologiske virkninger eller vægttab kunne ligefrem tænkes at modarbejde WHO’s og EU’s 
mere overordnede sundhedsmålsætninger, fordi de begrænser forbrugernes muligheder for at 
foretage kvalificerede valg, og hindrer forbrugernes adgang til fødevareprodukter med 
gavnlige virkninger på sundheden. 

Endelig er begrebet indirekte sundhedsanprisning i sig selv for vagt og giver anledning til 
retsusikkerhed. Kommissionens forslag giver meget lidt mulighed for, at forbrugerne kan 
bruge almindelig sund fornuft til at afgøre, hvilke anprisninger der skal tages bogstaveligt, og 
hvilke der snarere er reklametricks. Ville billeder af smilende børn på emballage af slik blive 
betragtet som en anprisning om, at slik gør børn glade?

Ændringsforslag 21
Artikel 12

1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes 
sundhedsanprisninger, der beskriver et 
næringsstofs eller et andet stofs betydning 
for vækst, udvikling og kroppens normale 
funktioner, som er baseret på almindeligt 
anerkendte videnskabelige data, og som 
forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, 
hvis de indgår i listen omhandlet i stk. 2.

1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes 
sundhedsanprisninger, der beskriver et 
næringsstofs eller et andet stofs betydning 
for vækst, udvikling og kroppens normale 
funktioner, som er baseret på almindeligt 
anerkendt videnskabelig viden, og som 
forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, 
hvis de baseres på anprisninger contained i 
listen omhandlet i stk. 2.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen 
lister over anprisninger som omhandlet i 
stk. 1.

2. Senest den .... [sidste dag i den måned, 
hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] 
forelægger medlemsstaterne og de berørte 
parter, herunder forbrugergrupper og 
repræsentanter fra industrien, 
Kommissionen lister over 
sundhedsanprisninger, som de ønsker 
optaget på fællesskabslisten over tilladte 
sundhedsanprisninger.

Efter høring af autoriteten vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23 
senest den .... [sidste dag i den måned, hvor 
denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-
liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 

Efter høring af autoriteten vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 23 
senest den .... [sidste dag i den måned, hvor 
denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-
liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet stofs 
betydning for vækst, udvikling og kroppens 
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normale funktioner. normale funktioner.
Ændringer af listen vedtages efter 
proceduren i artikel 23, på Kommissionens 
eget initiativ eller efter anmodning fra en 
medlemsstat. 

Ændringer af listen vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, på 
Kommissionens eget initiativ eller efter 
anmodning fra en medlemsstat. 

3. Fra denne forordning er trådt i kraft til 
vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, andet 
afsnit, kan der under 
fødevarevirksomhedslederens ansvar 
anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at 
de er i overensstemmelse med denne 
forordning og med eksisterende nationale 
bestemmelser herom, idet der dog kan 
vedtages beskyttelsesforanstaltninger som 
omhandlet i artikel 22.

3. Fra denne forordning er trådt i kraft til 12 
måneder efter vedtagelse af listen 
omhandlet i stk. 2, andet afsnit, kan der 
under fødevarevirksomhedslederens ansvar 
anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at 
de er i overensstemmelse med denne 
forordning og med eksisterende nationale 
bestemmelser herom.

Begrundelse

Autoriteten bør tage anmodninger fra ngo'er i betragtning, herunder forbrugergrupper og 
repræsentanter fra industrien. Efter fastsættelsen af en liste bør en overgangsperiode finde 
sted, inden forordningens fulde virkning sætter ind, således at producenterne får mulighed for 
at omdesigne emballagen med henblik på at overholde de nye regler og for grossister og 
detailhandlere at afvikle alle resterende lagre. Dette er især vigtigt med hensyn til små og 
mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 22
Artikel 13, stk. 2

2. Ud over de generelle bestemmelser i 
denne forordning og de særlige 
bestemmelser i stk. 1 gælder det for 
anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom, at mærkningen også skal indeholde 
en angivelse af, at en række risikofaktorer 
kan være relevante for sygdom, og at det 
ikke er givet, at ændring af en af disse 
risikofaktorer har en gavnlig virkning.

2. Ud over bestemmelserne i denne 
forordning gælder det for anprisninger af en 
reduceret risiko for sygdom, at mærkningen 
også skal indeholde en angivelse af, at en 
række risikofaktorer kan være relevante for 
sygdom, og at det ikke er givet, at ændring 
af en af disse risikofaktorer har en gavnlig 
virkning.

Ændringsforslag 23
Artikel 14, stk. 1, afsnit 1

1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede godkendelse indgives til 
autoriteten.

1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, 
og artikel 13, stk. 1, omhandlede 
godkendelse indgives til autoriteten.
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Begrundelse

Ansøgninger om godkendelse indgives i henhold til begge artikler.

Ændringsforslag 24
Artikel 14, stk. 1, afsnit 2, litra c

c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

c) gøre det i stk. 2, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

Begrundelse

Der bør i litra c) henvises til stk. 2, litra f), i stedet for stk. 3, litra f).

Ændringsforslag 25
Artikel 14, stk. 2, litra b

b) den fødevare eller fødevarekategori, som 
sundhedsanprisningen skal vedrøre, og dens 
særlige egenskaber

b) den fødevare eller fødevarekategori eller 
en af dens bestanddele, som 
sundhedsanprisningen skal vedrøre, og dens 
særlige egenskaber

Begrundelse

Følger af definitionen af sundhedsanprisning i artikel 2.

Ændringsforslag 26
Artikel 14, stk. 2, litra e

e) et forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

e) et illustrerende eksempel på formulering 
på det sprog, på hvilket ansøgningen 
indsendes til autoriteten, og eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser

Begrundelse

Det bør ikke kræves, at ansøgeren skal forelægge den præcise udformning (og endelige 
formulering) af anprisningen, og den præcise formulering bør heller ikke indgå i autoritetens 
afgørelse. Både producenterne og annoncører bør frit kunne anvende en vis kreativitet i 
måden, hvorpå de sælger deres produkter, så længe alle anprisninger er i tråd med den 
godkendte anprisnings betydning og ånd. Med henblik på at give ngo'erne mulighed for at 
bidrage til listen, bør autoriteten acceptere fremsættelse af forslag på et hvilket som helst EU-
sprog, selv om autoritetens afgørelse imidlertid bør foreligge på alle sprog.
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Ændringsforslag 27
Artikel 15, stk. 3

3. Autoriteten skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere

3. Autoriteten skal i forbindelse med 
udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere, at 
det illustrerende eksempel på formulering 
af sundhedsanprisningen

a) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er underbygget med 
videnskabelige data

a) er underbygget med videnskabelig viden

b) at formuleringen af 
sundhedsanprisningen opfylder kravene i 
denne forordning

b) opfylder kravene i denne forordning

c) at den foreslåede formulering af 
sundhedsanprisningen er forståelig og 
meningsfuld for forbrugeren.

c) er forståelig og meningsfuld for 
forbrugeren.

Begrundelse

Følger af foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 28
Artikel 15, stk. 4, litra b

b) betegnelsen for den fødevare eller 
fødevarekategori, som anprisningen skal 
vedrøre, og dens særlige egenskaber

b) betegnelsen for den fødevare eller 
fødevarekategori eller en af dens 
bestanddele, som anprisningen skal vedrøre, 
og dens særlige egenskaber

Begrundelse

Følger af definitionen af sundhedsanprisning i artikel 2.

Ændringsforslag 29
Artikel 15, stk. 4, litra c

c) den anbefalede formulering af den 
foreslåede sundhedsanprisning på alle EU-
sprog

c) betydningen og et illustrerende eksempel 
på formulering af den foreslåede 
sundhedsanprisning på alle EU-sprog

Begrundelse

Følger af ændringsforslaget til artikel 14, stk. 2, litra e), og artikel 15, stk. 3.
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Ændringsforslag 30
Artikel 19, stk. 1, indledning

1. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk. 
2, skal være indeholdt i ansøgningen, må i
syv år efter godkendelsesdatoen ikke 
anvendes til fordel for en efterfølgende 
ansøger, medmindre den efterfølgende 
ansøger har indgået en aftale med den 
foregående ansøger om at måtte anvende 
disse data og oplysninger, hvis

1. For sundhedsanprisninger, der er 
godkendt på grundlag af data, må de 
videnskabelige data og andre oplysninger, 
der i henhold til artikel 14, stk. 2, skal være 
indeholdt i ansøgningen, i syv år efter 
godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel 
for en efterfølgende ansøger, medmindre den 
efterfølgende ansøger har indgået en aftale 
med den foregående ansøger om at måtte 
anvende disse data og oplysninger, hvis

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 31
Artikel 19, stk. 2 a (nyt)

2a. Stk. 1 og 2 udelukker ikke, at der kan 
udstedes godkendelse til den efterfølgende 
ansøger, hvis denne indgiver ansøgning om 
en sundhedsanprisning, der kan godkendes 
på grundlag af data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder, eller på grundlag af 
andre videnskabelige data og oplysninger i 
ansøgningen, der ikke er angivet som 
værende omfattet af ejendomsrettigheder, 
hvis disse data eller oplysninger er 
tilstrækkeligt grundlag for godkendelse af 
sundhedsanprisningen.

Begrundelse

Bestemmelsen om syv års databeskyttelse og eksklusiv ret på markedet for 
sundhedsanprisninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, hilses 
velkommen. Kommissionens hensigt er imidlertid ikke helt klar. Det præciseres for eksempel 
ikke i forslaget, om to producenter, som indsender en ansøgning med samme dokumentation, 
begge får denne eksklusivitet, eller om andre ansøgere er udelukket fra at få godkendelse. 
Stk. 2a har derfor til formål at præcisere denne bestemmelse.

Ændringsforslag 32
Artikel 19, stk. 2 b (nyt)
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2b. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på alle 
ansøgninger baseret på data, der er 
omfattet af ejendomsrettigheder, uanset i 
hvilken prioriteringsrækkefølge de er 
indsendt.

Begrundelse

Bestemmelsen om syv års databeskyttelse og eksklusiv ret på markedet for 
sundhedsanprisninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, hilses 
velkommen. Kommissionens hensigt er imidlertid ikke helt klar. Det præciseres for eksempel 
ikke i forslaget, om to producenter, som indsender en ansøgning med samme dokumentation, 
begge får denne eksklusivitet, eller om andre ansøgere er udelukket fra at få godkendelse. Stk. 
2b har derfor til formål at præcisere denne bestemmelse.

Ændringsforslag 33
Artikel 19 a (ny)

Artikel 19a
Fortrolige oplysninger

1. Ansøgeren kan angive, hvilke af de 
oplysninger, der skal afgives i henhold til 
denne forordning, han ønsker behandlet 
som fortrolige, fordi videregivelse kan 
skade hans konkurrencemæssige stilling 
mærkbart. Der vedlægges i så fald 
dokumentation, hvis rigtighed skal kunne 
efterprøves.
2. Kommissionen afgør efter høring af 
ansøgeren, hvilke data og oplysninger der 
skal anses som fortrolige bortset fra dem, 
der er angivet i stk. 3, og informerer 
ansøgeren om sin beslutning.
3. Følgende data og oplysninger anses ikke 
for at være fortrolige:
a) navnet på og de vigtigste egenskaber ved 
den fødevare, der har en gavnlig virkning 
på sundheden
b) resultaterne af forsøg udført på in vitro-
modeller, på dyr og på mennesker, hvis 
relevant, som har betydning for 
vurderingen af fødevarens og dens 
bestanddeles virkninger på menneskers 
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ernæring og sundhed
c) metoder til påvisning eller kvantificering 
af fødevarens eller dens bestanddeles 
vigtigste egenskaber til brug ved officiel 
kontrol.
4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 udleverer 
autoriteten efter anmodning alle de 
oplysninger, den er i besiddelse af, til 
Kommissionen og medlemsstaterne, 
herunder data og oplysninger, der i medfør 
af stk. 2 er angivet som fortrolige.
5. Autoriteten anvender principperne i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens dokumenter1, når den 
behandler ansøgninger om aktindsigt i 
dokumenter, som autoriteten ligger inde 
med.
6. Medlemsstaterne, Kommissionen og 
autoriteten sikrer fortrolighed i forbindelse 
med alle de data og oplysninger, der i 
medfør af stk. 2 er angivet som fortrolige, 
medmindre oplysningerne bør 
offentliggøres af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed. Medlemsstaterne 
behandler ansøgninger om adgang til 
dokumenter, som modtages i henhold til 
denne forordning, i overensstemmelse med 
artikel 5 i forordning (EF) nr. 1049/2001.
7. Hvis en ansøger trækker eller har 
trukket sin ansøgning tilbage, anser 
medlemsstaterne, Kommissionen og 
autoriteten alle produktions- og 
forretningsoplysninger, herunder 
oplysninger om forskning og udvikling 
samt oplysninger, hvor Kommissionen og 
ansøgeren er uenige om deres fortrolige 
karakter, som fortrolige.
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Ændringsforslag 34
Artikel 19 b (ny)
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Artikel 19b
Databeskyttelse

1. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 14 skal 
være indeholdt i ansøgningen, og som er 
beskyttet i medfør af artikel 19, litra a), må 
i syv år efter datoen for tilladelsens 
meddelelse ikke anvendes til fordel for en 
anden ansøger, medmindre den anden 
ansøger har indgået en aftale med 
tilladelsens indehaver om at måtte anvende 
disse data og oplysninger.
2. Ved udløbet af dette tidsrum på syv år 
kan autoriteten til fordel for en anden 
ansøger anvende alle eller nogle af 
resultaterne af den evaluering, som den har 
foretaget af de videnskabelige data og 
oplysninger i ansøgningen.

Begrundelse

Tilstrækkelig databeskyttelse er nødvendig for at tilskynde til investering i forskning, fremme 
innovation og sikre rimelige konkurrencevilkår. I praksis er den eksklusive ret til at henvise til
de data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, ikke altid dækkende, fordi kliniske forsøg 
ofte udføres i samarbejde med tredjemænd såsom universiteter. Som oftest giver 
producenterne universiteterne ret til at anvende dataene i forbindelse med uddannelse, 
offentliggørelse og videre forskning.

Ændringsforslag 35
Artikel 21, stk. 1

1. Når der henvises til denne artikel, 
anvendes proceduren i stk. 2, 3, og 4.

udgår

Begrundelse

Overflødig.

Ændringsforslag 36
Artikel 21, stk. 3

3. Kommissionen hører Den Stående Komité 
for Fødevarekæden og Dyresundhed, 
oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning 

3. Kommissionen hører Den Stående Komité 
for Fødevarekæden og Dyresundhed, 
oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning 
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(EF) nr. 178/2002 (i det følgende benævnt 
"komitéen"), hvis den skønner, at dette vil 
være formålstjenligt, eller hvis en 
medlemsstat anmoder herom, og udtaler sig 
om de påtænkte foranstaltninger.

(EF) nr. 178/2002, hvis den skønner, at dette 
vil være formålstjenligt, eller hvis en 
medlemsstat anmoder herom, og udtaler sig 
om de påtænkte foranstaltninger.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring. 

Ændringsforslag 37
Artikel 22

Artikel 22 udgår
Beskyttelsesforanstaltninger

1. Hvis en medlemsstat har alvorlige 
grunde til at mene, at en anprisning ikke er 
i overensstemmelse med denne forordning, 
eller at den videnskabelige dokumentation, 
jf. artikel 7, er utilstrækkelig, kan denne 
medlemsstat midlertidigt suspendere 
anvendelsen af anprisningen på dens 
område. 
Den underretter de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen herom og begrunder 
suspensionen.
2. Der vedtages en beslutning efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2, evt. efter at 
der er indhentet udtalelse fra autoriteten.
Kommissionen kan på eget initiativ indlede 
denne procedure.
3. Den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 
1, kan lade suspensionen gælde, indtil 
beslutningen omhandlet i stk. 2 er blevet 
meddelt til den.

Begrundelse

Forslaget giver de enkelte medlemsstater mulighed for at iværksætte potentielt langvarige 
procedurer i forbindelse med godkendelse af anprisninger og for midlertidigt at suspendere 
anvendelsen af anprisninger. Dette synes at stå i misforhold til formålene med forordningen 
og kunne føre til en voldsom stigning i virksomhedernes omkostninger samt modvirke 
international samhandel.



PA\558962DA.doc 25/36 PE 353.538v02-00

DA

Ændringsforslag 38
Artikel 23, stk. 1

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er oprettet ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 (i det 
følgende benævnt "komitéen").

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed, der er oprettet ved artikel 58, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002.

Ændringsforslag 39
Artikel 23, stk. 2, afsnit 2

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF, må ikke overstige to måneder.

Begrundelse

Perioden begrænses til to måneder med det formål at forkorte langvarige procedurer. Dette 
ændringsforslag afspejler også ånd og bogstav i artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 
1999/468/EF, hvori det ikke anføres, at perioden ”fastsættes til tre måneder”, som det nu er 
formuleret i forordningsforslaget, men derimod, at den pågældende periode ”fastsættes i hver 
enkelt basisretsakt” og ”under ingen omstændigheder kan være på over tre måneder regnet 
fra forslagets forelæggelse for Rådet”.

Ændringsforslag 40
Artikel 25 a (ny)

Artikel 25a
Overgangsperiode

Andre sundhedsanprisninger end dem, der 
er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i 
overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser anvendes om fødevarer, 
fødevarekategorier eller 
fødevarebestanddele på tidspunktet for 
forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat 
anvendes, hvis der indgives en ansøgning i 
henhold til artikel 14 senest 12 måneder 
efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
indtil seks måneder efter vedtagelsen af en 
endelig afgørelse i henhold til artikel 16. 
Sådanne ansøgninger er ikke omfattet af de 
tidsfrister, der er fastsat i artikel 15, stk. 1 
og 2, og artikel 16, stk. 1.
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Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte en overgangsperiode, hvor eksisterende, videnskabeligt baserede og 
lovlige anprisninger fortsat kan anvendes, indtil de bringes i overensstemmelse med den 
foreslåede forordning. 

Ændringsforslag 41
Bilag, før "Energifattig", indledning (ny)

Med forbehold af de 
ernæringsanprisninger, der er opført i 
bilaget, er det tilladt at anføre 
kendsgerninger, der kan dokumenteres, og 
som er i overensstemmelse med de 
generelle principper, der er fastsat i artikel 
3, såsom kalorieværdi og andre 
ernæringsmæssige egenskaber.

Begrundelse

I sin nuværende form ville forslaget forbyde faktuelle oplysninger såsom ”indeholder under 
300 kalorier” og ”indeholder to gram salt”. Sådanne beskrivelser bør tillades, da der reelt er 
tale om videnskabelige kendsgerninger, som ikke er i strid med de generelle principper, der er 
fastsat i forslagets artikel 3. Derfor bør dette pointeres i en generel bestemmelse i 
begyndelsen af bilaget.

Ændringsforslag 42
Bilag, "Fedtfattig"

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
fedtfattig, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 3 g fedt pr. 100 g eller 1,5 g pr. 100 ml 
(1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk).

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
fedtfattig, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 3 g fedt pr. 100 g eller 1,5 g pr. 100 ml 
(1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk). Denne 
anprisning finder anvendelse med 
forbehold af begrebet ”ekstra 
fedtreduceret”, som er omfattet af artikel 5 
i forordning (EF) 2991/94. Anprisningen 
”ekstra fedtreduceret” kan også anvendes 
om ost, hvis fedtindholdet udgør mindst 
10 %, men højst 25 % af ostens tørstof.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.
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Begrundelse

Anprisningen bør ikke finde anvendelse på smørbare fedtstoffer, hvor der er fastsat særlige 
regler i forordning (EF) nr. 2991/94. I henhold til forordning (EF) nr. 2991/94 kan 
angivelsen ”fedtreduceret” anvendes om produkter med et fedtindhold fra 41 % til 62 %, 
mens angivelsen ”ekstra fedtreduceret”, ”light” eller ”let” kan anvendes om produkter med 
et fedtindhold på højst 41 %. Ifølge punkt 23 i Kommissionens begrundelse er det hensigten at 
tilpasse forordning (EF) nr. 2991/94 til nærværende forordning. Forordning nr. 2991/94 
omhandler kun smørbare fedtstoffer. Den kan næppe fuldt ud tilpasses en generel forordning, 
der omfatter alle fødevareprodukter. Derfor bør det klart fastsættes, at anprisninger af 
fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt vil finde anvendelse på de smørbare fedtstoffer 
under hensyntagen til forordning (EF) nr. 2991/94.

Ændringsforslag 43
Bilag, "Fedtfri"

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
fedtfri, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 0,5 g fedt pr. 100 g eller pr. 100 ml. 
Anprisninger med udtryk som "X % fedtfri" 
er dog forbudt.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
fedtfri, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 0,5 g fedt pr. 100 g eller pr. 100 ml. 
Anprisninger med udtryk som "X % fedtfri" 
er dog forbudt. Anprisningen ”fedtfri” kan 
også anvendes om ost, hvis fedtindholdet 
udgør under 10 % af ostens tørstof.

Hvis det drejer sig om naturligt fedtfrie 
fødevarer, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen.

Hvis det drejer sig om naturligt fedtfrie 
fødevarer, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Anprisningen bør finde anvendelse på ost med særligt fedtindhold. I henhold til IDF- og 
Codex-normerne for ost og eksempelvis den relevante finske lovgivning kan ost betegnes som 
fedtfri, hvis fedtindholdet udgør under 10 % af ostens tørstof.

Ændringsforslag 44
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion a (ny)

HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT 
OG/ELLER BLØDE FEDTSTOFFER
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af umættet fedt og/eller 
bløde fedtstoffer, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis
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indholdet af umættet fedt udgør 70 % af 
produktets samlede fedtindhold.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt højt indhold af umættet fedt 
og/eller bløde fedtstoffer, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Det bør være muligt at anvende anprisninger, der omhandler fødevarens fedtsammensætning 
og ikke blot indholdet af mættet fedt. For eksempel bør det være muligt at angive, at produktet 
har et ”højt indhold af flerumættet fedt”, et ”højt indhold at enkeltumættet fedt” eller et ”højt 
indhold af omega 3-fedt”. Derfor bør der fastsættes visse betingelser for anvendelsen af 
anprisningen ”højt indhold af umættet fedt og/eller bløde fedtstoffer”. Der er konkrete 
forskelle på de forskellige fedttypers egenskaber og næringsværdi. Det er velkendt, at 
fedtstoffer med højt indhold af umættede fedtsyrer har en gavnlig virkning på den 
menneskelige ernæring, især når de erstatter mættede eller hårde fedtstoffer i kosten. 

Ændringsforslag 45
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion b (ny)

HØJT INDHOLD AF FLERUMÆTTET 
FEDT
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af flerumættet fedt, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst 45% af produktets 
fedtsyrer stammer fra flerumættet fedt.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt højt indhold af flerumættet fedt, 
kan udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.

Begrundelse

Den foreslåede grænse (mindst 45 %) har i mange år med godt resultat været anvendt i 
lovgivning og adfærdskodekser i en række lande med det formål at øge befolkningens 
anvendelse af flerumættet fedt.

Ændringsforslag 46
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion c (ny)

HØJT INDHOLD AF 
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ENKELTUMÆTTET FEDT
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af enkeltumættet fedt, 
og anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst 45 % af produktets 
fedtsyrer stammer fra enkeltumættet fedt.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt højt indhold af enkeltumættet 
fedt, kan udtrykket "naturligt" anvendes 
foran anprisningen.

Begrundelse

Det fastslås i en nylig WHO-rapport, at der sker en reduktion af både total kolesterol og 
LDL-kolesterol, når mættet fedt erstattes med enkeltumættet fedt. Andre undersøgelser af 
middelhavskosten, som har et højt indhold af enkeltumættet fedt, frugt, grøntsager og fisk, 
viser, at mennesker i dette område har lavere risiko for at udvikle koronartrombose. WHO 
anerkender, at enkeltumættet fedt er en vigtig fedtkilde i kosten, og anbefaler, at det udgør 
forskellen mellem mættet fedt, transfedt og flerumættet fedt, dvs. ca. 33-46 % af energien fra
fedtsyrer og 10-14 % af den samlede energi. En anprisning vedrørende ”højt indhold af 
enkeltumættet fedt” bør angive en mængde i denne størrelsesorden.

Ændringsforslag 47
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion d (ny)

HØJT INDHOLD AF OMEGA 3
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af omega 3, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis mindst én af følgende to 
betingelser er overholdt:
- der er mindst 3 g alfa-linolensyre pr. 
100 g produkt
- der er mindst 300 mg meget lange omega 
3-fedtsyrer pr. 100 g produkt.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt højt indhold af omega 3-fedt, kan 
udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.
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Begrundelse

WHO anbefaler at øge indtagelsen af alfa-linolensyre til 1-2 % af den samlede energi, 
svarende til ca. 2-4 g pr. dag. De væsentligste kilder til alfa-linolensyre er margarine, 
smørbare fedtstoffer, kager, kiks og friturestegte fødevarer. De foreslåede grænser indebærer, 
at en fornuftig daglig indtagelse af eksempelvis 20 g margarine/smørbart fedtstof ville give 
0,6 g alfa-linolensyre pr. dag.

Ændringsforslag 48
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion e (ny)

KOLESTEROLFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
ikke indeholder kolesterol, og anprisninger, 
der må antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis:
a) produktet indeholder højst 0,005 g pr. 
100 g (faste produkter) eller højst 0,005 g 
pr. 100 ml (flydende produkter), og
b) produktet indeholder under 1,5 g mættet 
fedt pr. 100 g (faste produkter) eller under 
0,75 g pr. 100 ml (flydende produkter), og
c) højst 10 % af energiindholdet stammer 
fra mættet fedt, eller 70 % af det samlede 
indhold af fedtsyrer er umættede.
Hvis det drejer sig om fødevarer, der 
naturligt er kolesterolfrie, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Denne anprisning er godkendt af Codex. Den gennemsnitlige indtagelse af kolesterol i 
befolkningen som helhed er ca. 200-300 mg pr. dag. Planteolier og plantefedtstoffer har 
kolesterolindhold på under 5 mg kolesterol pr. 100 g, mens animalske fedtstoffer har 
kolesterolindhold på ca. 300 mg pr. 100 g. Erstattes 20 g animalsk fedtstof med 20 g 
plantefedtstof, reduceres kolesterolindtaget med 50-60 mg pr. dag, dvs. en reduktion på 20-
25 %, hvilket også indebærer en væsentlig sænkning af det samlede plasmaniveau og LDL-
kolesterolniveauet.

Ændringsforslag 49
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion f (ny)

LAVT LAKTOSEINDHOLD
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En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et lavt laktoseindhold, og anprisninger, 
der må antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet højst indeholder 1 g laktose pr. 
100 g eller 100 ml spiseklar fødevare.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt laktoseindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Laktoseintolerans er et udbredt problem, som medfører, at en betydelig del af befolkningen 
ikke kan bruge traditionelle mælkeprodukter. Mælkeprodukter er grundlæggende i den 
traditionelle kost. Mælkeprodukter er også rige på kalk og er en kilde til D-, B2- og B12-
vitamin samt jod, hvilket gør dem til et vigtigt ernæringselement for hele befolkningen. Da 
fødevareindustrien har udviklet et bredt udvalg af produkter, der har et lavt indhold af laktose 
eller er laktosefrie, er de forbrugere, som lider af laktoseintolerans vant til at få oplysninger 
om de produkter, de kan anvende. 

I EU-landene er der ingen fælles grænse, der gælder for anprisninger vedrørende 
laktoseindholdet. Mælkeprodukter med ”lavt laktoseindhold” bør indeholde under 1 g pr. 100 
g eller 100 ml spiseklar fødevare.

Ændringsforslag 50
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion g (ny)

LAKTOSEFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er laktosefri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder laktosemængder, der 
ikke kan påvises (dvs. under 10 mg laktose 
pr. 100 g eller 100 ml spiseklar fødevare).
Hvis det drejer sig om fødevarer, der 
naturligt er laktosefrie, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Laktoseintolerans er et udbredt problem, som medfører, at en betydelig del af befolkningen 
ikke kan bruge traditionelle mælkeprodukter. Mælkeprodukter er grundlæggende i den 
traditionelle kost. Mælkeprodukter er også rige på kalk og er en kilde til D-, B2- og B12-
vitamin samt jod, hvilket gør dem til et vigtigt ernæringselement for hele befolkningen. Da 
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fødevareindustrien har udviklet et bredt udvalg af produkter, der har et lavt indhold af laktose 
eller er laktosefrie, er de forbrugere, som lider af laktoseintolerans (f.eks. 17 % af den finske 
befolkning) vant til at få oplysninger om de produkter, de kan anvende. 

Ændringsforslag 51
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion h (ny)

GLUTENFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er glutenfri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder under 200 ppm 
(200 mikrogram pr. 100 g).

Begrundelse

I betragtning af, at en stigende andel af befolkningen lider af glutenallergi, bør anprisninger 
vedrørende ”glutenfri” fødevarer defineres. Da det ikke er alle glutenfri fødevarer, der er 
omfattet af bestemmelserne om levnedsmidler til særlig ernæring, er det vigtigt at opføre 
sådanne anprisninger på listen over tilladte ernæringsanprisninger og opstille kriterier for 
deres anvendelse. Det foreslås, at der fastsættes glutenniveauer på fællesskabsplan ligesom i 
Codex’ udkast til forslag (Proposed Draft Amendment to the Guidelines for Use of Nutrition 
Claims, ALNORM 97/26 app. V).

Ændringsforslag 52
Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion i (ny)

NATURLIGT GLUTENFRI
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare
er naturligt glutenfri, og anprisninger, der 
må antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder upåviselige mængder 
af gluten, dvs. under 20 ppm 
(20 mikrogram pr. 100 g).

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 59.

Ændringsforslag 53
Bilag, "Natriumfattig/saltfattig"



PA\558962DA.doc 33/36 PE 353.538v02-00

DA

NATRIUMFATTIG/SALTFATTIG NATRIUMFATTIG
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,12 g natrium, 
eller tilsvarende værdi for salt, pr. 100 g 
eller pr. 100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,12 g natrium pr. 
100 g eller pr. 100 ml.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt natriumindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt natriumindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Muligheden for at anvende ”salt” i anprisninger vedrørende indholdet af natrium/salt bør 
fjernes. Bilagets sammenkædning af natriumindhold og saltindhold er tvivlsom. Salt er kun en 
af flere kilder til natrium i fødevarer, og derfor bør de to angivelser holdes adskilt. På den 
anden side afhænger befolkningens samlede indtagelse af salt af, hvilke forskellige 
fødevaretyper kosten i medlemsstaterne er sammensat af. 

Anprisninger vedrørende salt bør baseres på værdier, der gælder for individuelle 
fødevaregrupper såsom ost, kødprodukter, fiskeprodukter, brød, morgenmadsprodukter og 
spiseklare fødevarer. Ordføreren foreslår, at oplysninger og anprisninger om 
fødevareprodukters saltindhold (højt, lavt, saltfri) fastlægges/reguleres på nationalt plan.

Ændringsforslag 54
Bilag, "Meget natriumfattig/saltfattig"

MEGET 
NATRIUMFATTIG/SALTFATTIG

MEGET NATRIUMFATTIG

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
meget natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,04 g natrium, 
eller tilsvarende værdi for salt, pr. 100 g 
eller pr. 100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
meget natriumfattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 0,04 g natrium pr. 
100 g eller pr. 100 ml.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt meget lavt natriumindhold, kan 
udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt meget lavt natriumindhold, kan 
udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 61. 
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Ændringsforslag 55
Bilag, "Natriumfri eller saltfri"

NATRIUMFRI eller SALTFRI NATRIUMFRI

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
natriumfri, og anprisninger, der må antages 
at have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 0,005 g natrium, eller tilsvarende 
værdi for salt, pr. 100 g.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er 
natriumfri, og anprisninger, der må antages 
at have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
højst 0,005 g natrium pr. 100 g.

Hvis det drejer sig om naturligt natriumfrie 
fødevarer, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen.

Hvis det drejer sig om naturligt natriumfrie 
fødevarer, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 61.

Ændringsforslag 56
Bilag, efter "Højt proteinindhold", sektion a (ny)

LAVT PROTEININDHOLD
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et lavt proteinindhold, og anprisninger, 
der må antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis højst 
30 % af fødevarens energiindhold stammer 
fra protein.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt lavt proteinindhold, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Listen over sundhedsanprisninger bør også omfatte anprisninger vedrørende lavt 
proteinindhold, som har relevans i forbindelse med særlige diæter, som er ganske 
almindelige.

Ændringsforslag 57
Bilag, "Højt indhold af vitaminer og/eller mineraler"
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En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
mindst det dobbelte af værdien ved 
"vitamin- og mineralkilde".

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, og anprisninger, der må antages at 
have samme mening for forbrugeren, må 
kun anvendes, hvis produktet indeholder 
mindst det dobbelte af værdien ved "naturlig
vitamin- og mineralkilde".

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen.

Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt højt indhold af vitaminer og/eller 
mineraler, kan udtrykket "naturligt" 
anvendes foran anprisningen.

Begrundelse

Den foreslåede anprisning vedrører værdien ved ”naturlig vitamin- og mineralkilde”.

Ændringsforslag 58
Bilag, "Indeholder (navn på næringsstof eller andet stof)"

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
indeholder et næringsstof eller andet stof, 
eller anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet overholder 
samtlige gældende bestemmelser i denne 
forordning.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
indeholder et næringsstof eller andet stof, 
eller anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis 100 g eller 100 ml eller en 
portion af et givet fødevareprodukt dækker 
mindst 15 % af det daglige behov for det 
pågældende næringsstof eller andet stof.

Hvis det drejer sig om fødevarer, der 
naturligt indeholder det pågældende 
næringsstof eller stof, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes i forbindelse med 
anprisningen. 

Hvis det drejer sig om fødevarer, der 
naturligt indeholder det pågældende 
næringsstof eller stof, kan udtrykket 
"naturligt" anvendes i forbindelse med 
anprisningen. 

Begrundelse

Som hovedregel bør anvendelsen af dette udtryk tillades, hvis det garanteres, at 100 g eller 
100 ml eller en portion af et givet fødevareprodukt dækker den anførte andel af det daglige 
behov for det pågældende næringsstof eller andet stof.

Ændringsforslag 59
Bilag, "Reduceret indhold af (navn på næringsstoffet)"

En anprisning, ifølge hvilken indholdet af et 
eller flere næringsstoffer er reduceret, og 

En anprisning, ifølge hvilken indholdet af et 
eller flere næringsstoffer er reduceret, og 
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anprisninger, der må antages at have samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktets indhold af det pågældende 
stof er reduceret med mindst 30% i forhold 
til et lignende produkt, undtagen for 
mikronæringsstoffer, for hvilke der 
accepteres en forskel på 10 % i forhold til 
referenceværdierne fastsat i Rådets direktiv 
90/496/EØF.

anprisninger, der må antages at have samme 
mening for forbrugeren, må kun anvendes, 
hvis produktets indhold af det pågældende 
stof er reduceret med mindst 30% i forhold 
til et lignende produkt, undtagen for 
mikronæringsstoffer, for hvilke der 
accepteres en forskel på 10 % i forhold til 
referenceværdierne fastsat i Rådets direktiv 
90/496/EØF.

En anprisning, ifølge hvilken indholdet af 
et eller flere næringsstoffer er reduceret, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må også 
anvendes, hvis indholdet af et eller flere 
næringsstoffer er reduceret med mindre 
end 30 % i forhold til et lignende produkt, 
hvis reduceringsprocenten og navnet på 
næringsstoffet er anført i anprisningen 
(”reduceret med x %”).

Begrundelse

Hovedreglen for anprisninger vedrørende reduceret indhold af næringsstoffer er acceptabel. 
Der bør imidlertid også gives tilladelse til anprisninger, der omhandler den faktiske reduktion 
af indholdet af et givet næringsstof, hvis reduktionens omfang klart meddeles forbrugeren.
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