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KORT BEGRUNDELSE

Nu hvor fedme giver anledning til stor bekymring på det europæiske kontinent, og der 
fortsat hersker betænkelighed ved kvaliteten af visse produkter, er det af yderste vigtighed, 
at forbrugerne kan få alle nødvendige oplysninger for at sikre deres helbred.
Kommissionens forslag kan bidrage til dette formål.

Dette forslag er bygget op omkring to hovedaspekter: på den ene side de generelle 
forpligtelser med hensyn til mærkning af fødevarer og på den anden side 
næringsdeklarationen.

1. Generel fødevaremærkning

Hovedpunktet i den tekst, som Kommissionen har foreslået, er at sammenlægge de forskellige 
specifikke tekster til en enkelt tværgående forordning. Der er dog fastsat en undtagelse for 
alkohol som følge af dens særlige karakter. Selv om denne midlertidige undtagelse er 
berettiget, bør den frist, som Kommissionen har foreslået, for at fremlægge en rapport om 
mærkning af alkohol ikke desto mindre nedsættes til to år i stedet for fem, og denne 
undtagelse skal også gælde for cider for at skabe konsekvens.

Blandt forslagets positive punkter kan nævnes medtagelsen af ikke-færdigpakkede 
produkter, som fremover er genstand for visse forpligtelser, især hvad angår oplysninger om 
allergener.

De forpligtelser og det ansvar, som påhviler de forskellige led i forsyningskæden lige til 
den endelige forbruger, er også klart defineret, selv om en afbalancering mellem 
leverandører og distributører kan være ønskværdig, ja endog nødvendig.

Endvidere er indførelsen af strengere regler om angivelse af produkternes 
oprindelsesland påkrævet, idet forbrugerne er mere og mere interesserede i at blive 
informeret om produkternes oprindelse og herkomststed.

For ikke at ende med en overflod af oplysninger bør det obligatoriske aspekt om angivelse af 
oprindelseslandet imidlertid begrænses til karakteriserende ingredienser og væsentlige 
bestanddele af det tilberedte produkt for produkter, der er tilberedt med flere ingredienser af 
forskellig oprindelse.  

For at oplysningerne skal være tydelige og i lyset af den begrænsede succes, som de frivillige 
retningslinjer, branchen har defineret, har haft, har Kommissionen indført en 
minimumsstørrelse på 3 mm for de trykte bogstaver med hensyn til de obligatoriske 
oplysninger. Denne størrelse virker overdreven og kan føre til en forøgelse af størrelsen på 
emballagen, hvilket kan skade de miljømæssige prioriteringer, som er fastlagt i EU's 
politikker. Et forholdsmæssigt system for mindre emballage på under 50 cm2 synes mere 
passende.

Endelig synes det ikke acceptabelt, at væsentlige elementer, som f.eks. de obligatoriske 
oplysningslister, kan ændres ved en simpel komitologiprocedure.
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2. Næringsdeklaration

I henhold til konklusionerne i hvidbogen fra maj 2007 om sundhedsproblemer i relation til 
ernæring har Kommissionen vurderet, at forbrugeren bør have adgang til klare, konsekvente 
og synlige oplysninger. Det foreslås derfor, at de vigtigste ernæringsmæssige oplysninger 
anføres foran på emballagen og de resterende oplysninger i form af en oversigt bag på 
emballagen. Det er et godt princip, men det er ikke desto mindre nødvendigt at afklare flere 
punkter:

- for at undgå handelshindringer og for at oplysningerne til forbrugeren er læsbare og 
forståelige i alle EU-lande, bør Kommissionen snarest fremlægge en rapport om 
betingelserne for indførelsen af en harmoniseret præsentation af ernæringsmæssige 
oplysninger;

- disse hovedoplysninger bør præsenteres i en grafisk form foran på pakningen efter 
procentdelen af det daglige indtag for hvert næringsstof;

- angivelsen af mængden af transfedtsyrer (hærdede fedtstoffer) bør også stå foran på 
pakningen og den specifikke angivelse i ingredienslisten;

- inden slutningen af overgangsperioden bør der fastsættes definitioner efter 
udvalgsproceduren, så næringsoplysningerne pr. portion kan angives for hver produkttype, 
hvor angivelsen pr. 100 g ikke er tilpasset.

Det ønskede mål er bedre forbrugeroplysninger via fuldstændige, læsbare og harmoniserede 
oplysninger på europæisk niveau.

En velinformeret forbruger bliver en borger, der tager ansvar for sit helbred.
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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:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Fællesskabets bestemmelser kun bør 
gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad 
af organisation. Med undtagelse af 
oplysninger om allergener bør catering, 
der tilbydes af luftfartsselskaber, kun 
være underlagt nærværende forordning i 
tilfælde af forbindelser mellem to punkter 
på Fællesskabets territorium. Aktiviteter 
som privatpersoners lejlighedsvise 
håndtering, servering og salg af fødevarer i 
forbindelse med f.eks. velgørenhedsbasarer 
eller byfester og lokale møder hører ikke 
under denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med ruter fra eller til lande uden for EU kan det ske, at luftfartsselskaberne ikke 
kan finde leverandører, som lever op til oplysningsforpligtelserne. At lade luftfartsselskaberne
være omfattet af forordningen med hensyn til disse ruter kan medføre en skævvridning af 
konkurrencen for luftfartsselskaberne i EU, som ville være de eneste, der skulle overholde 
forordningen. Ethvert luftfartsselskab, skal, hvilket oprindelsesland det end har, overholde 
denne forordning i tilfælde af ruter inden for Fællesskabet.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Dette ansvar bør ikke begrænse sig til kun at være et spørgsmål om beskyttelse af sundheden.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Inden for deres respektive 
aktivitetsområder må ledere af 
fødevarevirksomheder, der har ansvar for 
detailhandels- eller distributionsaktiviteter, 
som ikke påvirker fødevareinformationen, 
ikke levere fødevarer, som de på grundlag 
af de oplysninger, de har i deres egenskab 
af fagfolk, eller som de har fået af deres 
leverandører, ved ikke opfylder 
bestemmelserne i nærværende 
forordning.

Or. fr
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Begrundelse

Distributørerne kan som udgangspunkt ikke til fulde holdes ansvarlige for de oplysninger, der 
er anført på produkter, som ikke bærer deres mærke.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Forpligtelsen til at oplyse om mængden af ingredienser og oprindelseslandet bør også gælde 
for ikke-færdigpakkede produkter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 
anføres med ord og tal, medmindre 
forbrugeroplysningen for så vidt angår en 
eller flere oplysninger sikres ved andre 
udtryksformer.
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vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Da listen over obligatoriske oplysninger er et af de vigtigste elementer i denne forordning, 
virker det ikke logisk at kunne ændre den ved en forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Da listen over obligatoriske oplysninger er et af de vigtigste elementer i denne forordning, 
virker det ikke logisk at kunne ændre den ved en forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 

1. Uden at særlige 
fællesskabsbestemmelser om bestemte 
fødevarer vedrørende kravene omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a)-k), derved 
tilsidesættes, trykkes de obligatoriske 
oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, når de 
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anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 3 mm, 
og de udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

anføres på emballagen eller etiketten, med 
typer i en skriftstørrelse på mindst 2,5 mm,
og der anvendes en læsbar font, og de 
udformes, så der sikres en betydelig 
kontrast mellem de trykte oplysninger og 
baggrunden.

Or. fr

Begrundelse

En skriftstørrelse på mindst 3 mm ville betyde, at emballagen blev større, hvilket er i modstrid 
med miljømålsætningerne. En lidt mindre skriftstørrelse er tilstrækkelig for hovedparten af 
forbrugerne, under forudsætning af at der anvendes strenge kriterier for læsbarhed.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k), 
nævnte oplysninger skal være anført i 
samme synsfelt.

2. De i artikel 9, stk. 1, litra a), e) og k)
nævnte oplysninger samt de i artikel 9, stk. 
1, litra c), f), g) og j) nævnte oplysninger 
skal være anført i samme synsfelt.

Or. fr

Begrundelse

Alle sundheds- eller helbredsmæssige oplysninger skal være anført i samme synsfelt 
(allergener, sidste anvendelsesdato, opbevaringsforskrifter og anvendelsesmåde).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 

4. Den minimumsskriftstørrelse, der er 
fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse for 
så vidt angår emballager eller beholdere, 
hvis største yderflade har et flademål på 
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under 10 cm2. under 25 cm2. En fontstørrelse på mindst 
1,5 mm finder anvendelse for emballager 
eller beholdere, hvis største yderflade har 
et flademål på under 50 cm2. Særlige 
nationale bestemmelser kan indføres for 
disse kategorier af emballage eller 
beholdere i tilfælde af medlemsstater, som 
har flere officielle sprog.

Or. fr

Begrundelse

Der bør tages højde for små emballager på op til 50 cm2. Endvidere bør der tages højde for 
den obligatoriske anvendelse af flere sprog på visse nationale markeder med hensyn til disse 
kategorier af emballage.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår emballager eller 
beholdere, hvis største yderflade har et 
flademål på under 10 cm2, er det kun 
obligatorisk at anføre de oplysninger, der 
er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og 
f). De oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), skal gives på andre 
måder eller fremlægges på anmodning af 
forbrugeren.

2. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 14, stk. 4, for så vidt angår 
emballager eller beholdere, hvis største 
yderflade har et flademål på under 25 cm2, 
er det kun obligatorisk at anføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
litra a), b), c), e) og f). For at afhjælpe 
eventuelle problemer med læsbarheden 
skal de oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra b), også gives på 
andre måder eller fremlægges på 
anmodning af forbrugeren.

Or. fr

Begrundelse

Ingredienslisten skal altid angives, hvilken størrelse emballagen end har. Da anvendelsen af 
artikel 14, stk. 4, imidlertid ikke sikrer en optimal læsbarhed for alle forbrugere, skal disse 
oplysninger også kunne gives på andre måder.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl og spiritus som 
defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] af […] om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. Efter fem år 
efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse udarbejder Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af artikel 19 
med hensyn til nævnte produkter, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser
om ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

e) vin som defineret i Rådets forordning 
(EF) nr. 1493/1999, øl, cider, frugtvin og 
spiritus som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Efter To år efter nærværende 
forordnings ikrafttrædelse udarbejder 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af artikel 19 med hensyn til nævnte 
produkter, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om 
ingrediensmærkning. Sådanne 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 49, stk. 3,

Or. fr

Begrundelse

Selv om det er berettiget at indrømme en midlertidig undtagelse for at tage højde for de 
særlige karaktertræk ved alkoholholdige drikkevarer, synes fristen på fem år overdreven, og 
Kommissionen bør fremlægge en rapport inden for to år. For at sikre konsekvens bør cider og 
frugtvin også undtages.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, b) mængden af fedt, mættede fedtsyrer, 
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kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

transfedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt,

Or. fr

Begrundelse

Transfedtsyrer bør være anført i en obligatorisk deklaration. En angivelse af kolesterol 
adskilt fra de fedtstoffer, der er indeholdt, kan være nyttig for forbrugeren.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) mængden af fibre og proteiner.

Or. fr

Begrundelse

Syrer, fibre og proteiner bør være anført i en obligatorisk deklaration.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl og spiritus som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89. Kommissionen udarbejder efter 
[5 år efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse] en rapport om anvendelsen 
af dette stykke for disse produkters 

Dette stykke finder ikke anvendelse på vin 
som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, øl, cider, frugtvin og spiritus 
som defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
110/2008 af 15. januar 2008 om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af 
samt beskyttelse af geografiske betegnelser 
for spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89. 
Kommissionen udarbejder efter [2 år efter 
nærværende forordnings ikrafttrædelse] en 
rapport om anvendelsen af dette stykke for 
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vedkommende, og den kan lade rapporten 
ledsage af særlige foranstaltninger 
vedrørende bestemmelser om obligatorisk 
næringsdeklaration for disse produkter. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

disse produkters vedkommende, og den 
kan lade rapporten ledsage af særlige 
foranstaltninger vedrørende bestemmelser 
om obligatorisk næringsdeklaration for 
disse produkter. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) transfedtsyrer, udgår

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra f og g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kostfibre, udgår
g) protein,

Or. fr
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kolesterol

Or. fr

Begrundelse

En angivelse af kolesterol adskilt fra de fedtstoffer, der er indeholdt, kan være nyttig for 
forbrugeren.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 29 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) andre stoffer som angivet i del A i 
bilag XIII.
Denne deklaration kan også indeholde 
bestanddele fra ovennævnte kategorier, på 
betingelse af at næringsstofindholdet også 
er angivet.

Or. fr

Begrundelse

Tilføjelsen af "andre stoffer" er et spørgsmål om sammenhæng med bilag XIII. En præcision 
af bestanddelene fra de vigtigste kategorier kan også vise sig at være nyttig (Omega-3 hører 
f.eks. ind under flerumættede fedtsyrer).
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet, alt efter hvad der er 
relevant, som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Hvis indholdet af vitaminer og 
mineraler deklareres, skal det ligeledes 
angives i procent af de referenceindtag, der 
er anført i bilag XI, del A, punkt 1.

3. I den obligatoriske næringsdeklaration 
udtrykkes indholdet som procentdel af de 
referenceindtag, der er fastsat i bilag XI, 
del B, pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. 
portion. Denne deklaration skal ledsages 
af påtegningen "anbefalet maksimalt 
dagligt indtag". Hvis indholdet af 
vitaminer og mineraler deklareres, skal det 
ligeledes angives i procent af de 
referenceindtag, der er anført i bilag XI, del 
A, punkt 1.

Or. fr

Begrundelse

Angivelse i procentdel af referenceindtag bør være obligatorisk. Det skal imidlertid klart 
fremgå, at det anbefalede indtag ikke er et mål, der skal nås, men en maksimumangivelse for 
en almindelig person.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer, jf. artikel 29, stk. 1, 
litra b), udformes i overensstemmelse med 
bilag XIII, del B.

4. En deklaration af indholdet af polyoler 
og/eller stivelse og en deklaration af 
indholdet af fedtsyretyper, bortset fra den 
obligatoriske deklaration af indholdet af 
mættede fedtstyrer og transfedtsyrer jf. 
artikel 29, stk. 1, litra b), udformes i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B.

Or. fr
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Begrundelse

Tilpasser dette stykke til artikel 29 som ændret.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion.

2. Næringsdeklarationen må kun indeholde 
en angivelse pr. portion, hvis fødevaren er 
færdigpakket som en individuel portion, 
hvis portionerne er strengt identiske.

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse for fødevarer, der præsenteres i 
emballage, der indeholder flere portioner 
af fødevaren, som ikke er færdigpakket 
som enkeltportioner, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3.

3. Angivelse pr. portion som eneste 
angivelse i det primære synsfelt for de 
bestanddele, der er omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, litra a) og b) for fødevarer, der ikke 
er nævnt i stk. 2, fastsættes af 
Kommissionen. Sådanne foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
49, stk. 3 inden udgangen af 
overgangsperioden.

Or. fr

Begrundelse

Angivelse af energiværdien pr. portion er langt nyttigere for forbrugeren for de fleste 
produkters vedkommende end en angivelse pr. 100 g, som er relativ abstrakt. Definitionen af 
størrelsen på referenceportionen skal imidlertid harmoniseres på en sådan måde, at der er 
mulighed for en enkel sammenligning mellem forskellige mærker for den samme type produkt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne omhandlet i artikel 31, 1. Den obligatoriske næringsdeklaration 
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stk. 2, vedrørende den obligatoriske 
næringsdeklaration skal være anført i det 
primære synsfelt. Hvor stofferne 
forekommer, angives oplysningerne
samlet i et tydeligt format i følgende 
rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, kulhydrater, med særlig 
angivelse af sukkerarter, og salt.

skal - med undtagelse af de stoffer, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra b a) -
være anført i det primære synsfelt og 
fremstå i den form, der er fastsat i artikel 
31, stk. 2 og 3. Hvis stofferne angives
samlet, skal det være i et tydeligt format i 
følgende rækkefølge: energi, fedt, mættede 
fedtsyrer, herunder transfedtsyrer, 
kulhydrater, med særlig angivelse af 
sukkerarter, og salt.

Næringsdeklarationen udtrykt i 
procentdel af referenceindtagene vises 
visuelt i form af en læsbar og umiddelbart 
forståelig grafik (f.eks. hyppigheds- eller 
lagkagediagrammer ).

Or. fr

Begrundelse

Proteiner og fibre bør være angivet i en obligatorisk deklaration, men ikke på forsiden. For at 
den skal være synlig og lettere at tolke skal den obligatoriske deklaration i procentdel af 
referenceindtagene i øvrigt være i en grafisk form.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Næringsdeklarationen vedrørende 
næringsstoffer omhandlet i artikel 29, stk. 
2, angives samlet på ét sted og, hvor 
stofferne forekommer, i den rækkefølge, 
der er anført i bilag XIII, del C.

2. Den obligatoriske næringsdeklaration
og deklarationen vedrørende stofferne
omhandlet i artikel 29, stk. 2, angives 
samlet på ét sted og, hvor de stoffer, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 2, forekommer, 
i den rækkefølge, der er anført i bilag XIII, 
del C.

Or. fr

Begrundelse

På bagsiden af pakningen skal en fuldstændig næringsdeklaration indeholde alle 
næringsstofferne.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af en erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
…" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

4. Hvis indholdet af energi eller 
næringsstof(fer) i et produkt er ubetydeligt, 
kan næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af en erklæring som 
f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af 
…" i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan. Når et produkts indhold af energi
eller indhold af et eller flere 
næringsstoffer er lig nul, kan 
næringsdeklarationen vedrørende disse 
elementer erstattes af følgende erklæring: 
"Indeholder ingen mængde af ...", der 
placeres i nær tilknytning til 
næringsdeklarationen, hvis der findes en 
sådan.

Or. fr

Begrundelse

Det er mere relevant at angive, at et næringsstof slet ikke er indeholdt, end at anføre
"ubetydelige mængder".

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som led i en national ordning som 
omhandlet i artikel 44 kan 
næringsdeklarationen præsenteres ved 
anvendelse af grafik eller symboler, 
forudsat at følgende væsentlige krav er 
opfyldt:

5. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 34, stk. 1, kan 
næringsdeklarationen som led i en 
national ordning som omhandlet i artikel 
44 præsenteres ved anvendelse af grafik 
eller symboler, forudsat at følgende 
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væsentlige krav er opfyldt:

Or. fr

Begrundelse

Eventuelle nationale bestemmelser må ikke forhindre en angivelse i procentdel af 
referenceindtaget i en grafisk form.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens præsentationsmåder 
end dem, der er omhandlet i stk. 5.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

6. Kommissionen kan fastsætte 
bestemmelser om andre aspekter af 
næringsdeklarationens 
præsentationsmåder. Hvad angår 
aspekterne omhandlet i stk. 5, fremlægger 
Kommissionen senest i slutningen af 
overgangsperioden en rapport om 
betingelserne for indførelsen af en fælles 
præsentation på fællesskabsniveau, med 
reference særligt til bestemmelserne i stk. 
1 forbundet med artikel 31, stk. 3. 
Sådanne foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 49, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

En harmonisering af præsentationen af næringsoplysningerne på det indre marked er 
nødvendig, men kan først finde sted efter en dybtgående undersøgelse, der giver mulighed for 
at finde frem til den præsentation, som samtlige europæiske forbrugere bedst tilegner sig.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de primære ingrediensers, anføres 
ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.

3. Hvis fødevarens oprindelsesland eller 
herkomststed ikke er det samme som den 
eller de karakteriserende ingrediensers, 
anføres ligeledes den eller de pågældende 
ingrediensers oprindelsesland eller 
herkomststed.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af termen "karakteriserende" som defineret i artikel 2, stk. 2, har til formål at 
undgå angivelsen af oprindelsen på en ingrediens, hvis herkomststed ikke er en absolut 
nødvendig oplysning for forbrugeren, og som ville betyde en unødvendig overflod af 
oplysninger.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke gøres obligatoriske, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
litra c), når blot forbrugeren eller 
storkøkkenet får tilstrækkelige 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
nogle af oplysningerne omhandlet i stk. 1 
ikke obligatorisk skal angives, bortset fra 
oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
litra c), når blot oplysningerne omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, litra a), b) og f) kan gives 
til den endelige forbruger på dennes 
anmodning.

Or. fr

Begrundelse

Selv om kun indholdet af allergener skal angives tydeligt på salgsstedet i tilfælde af ikke-
færdigpakkede produkter, bør andre vigtige oplysninger, som f.eks. ingredienslisten eller 
oprindelseslandet, kunne meddeles de forbrugere, som anmoder om det.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

OPLYSNING: "indeholder en 
phenylalaninkilde"

OPLYSNING: "indeholder aspartam"

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at forbedre forbrugerens forståelse ved at anvende den 
almindelige betegnelse og ikke en teknisk term.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag V – afsnit B – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fødevarer, som indeholder 
transfedtsyrer, skal være påført en af 
følgende angivelser:
"indeholder transfedtsyrer" eller 
"indeholder hærdede fedtstoffer" eller 
"indeholder delvist hærdede fedtstoffer".
Denne angivelse skal præsenteres adskilt 
fra angivelserne om de andre ingredienser 
i det primære synsfelt og skal være særligt 
synlig.

Or. fr
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Begrundelse

Det anerkendes, at transfedtsyrer er skadelige for helbredet, og de er forbudt i flere lande. 
Angivelsen af deres tilstedeværelse skal derfor være obligatorisk og særligt synlig.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag VI – afsnit B – punkt 1 og 2 – kolonne "Betegnelse"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "Olie", suppleret med: 1. "Olie", suppleret med:

– enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

– enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

– eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

– eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie, medmindre 
mængden af mættede fedtsyrer og 
transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af en hærdet olie.

2. "Fedtstof", suppleret med: 2. "Fedtstof", suppleret med:

– enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

– enten benævnelsen "vegetabilsk" eller 
"animalsk"

– eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

– eller angivelse af den specifikke 
vegetabilske eller animalske oprindelse.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof, 
medmindre mængden af mættede 
fedtsyrer og transfedtsyrer fremgår af 
næringsdeklarationen.

Benævnelsen "hærdet" skal ledsage 
angivelsen af et hærdet fedtstof.

Or. fr

Begrundelse

Det anerkendes, at transfedtsyrer er skadelige for helbredet, og de er forbudt i flere lande. 
Angivelsen af deres tilstedeværelse skal derfor være obligatorisk og særligt synlig. At de er 
omfattet af næringsdeklarationen skal ikke forhindre, at de tydeligt angives under
ingredienserne.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag IX – punkt 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger suppleres om 
nødvendigt med en anførelse af de 
opbevaringsforskrifter, som skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed.

Disse oplysninger suppleres om 
nødvendigt med en anførelse af de 
opbevaringsforskrifter, som skal 
overholdes for at sikre den anførte 
holdbarhed. Holdbarheden efter åbning 
samt de opbevaringsforskrifter, der skal 
overholdes efter åbning, skal også 
anføres. Sidstnævnte betingelse gælder 
ikke for fødevarer, hvor åbningen ikke 
påvirker holdbarheden.

Or. fr

Begrundelse

Kun på visse produkter, som hurtigt fordærver, anføres holdbarhed efter åbning. Denne 
bestemmelse bør udvides til at omfatte alle produkter, hvis åbning ændrer holdbarheden.
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