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KORTFATTAD MOTIVERING

I dag, när fetma håller på att bli ett allvarligt problem i Europa och oron över kvaliteten 
för vissa produkter fördjupas, är det av grundläggande betydelse att konsumenterna kan få 
all information de behöver för att kunna bevara sin hälsa. Kommissionens förslag kan 
bidra till denna målsättning.

Förslaget är uppdelat i två huvuddelar: allmänna skyldigheter vad gäller märkning av 
livsmedel samt näringsvärdesdeklaration.

1. Allmän märkning av livsmedel

Huvudpunkten i kommissionens förslag är att man slår samman de olika specifika reglerna till 
en enda övergripande förordning. Undantag görs endast för alkoholhaltiga drycker, på grund 
av deras särställning. Även om det är berättigat med ett tidsbegränsat undantag vore det bättre 
med en tidsfrist på två år – i stället för fem, som kommissionen föreslår – för att lägga fram 
en rapport om märkningen av alkoholhaltiga drycker. För konsekvensens skull bör detta 
undantag även utvidgas till cider.

Till förslagets förtjänster hör att icke färdigpackade produkter tas med och kommer att 
omfattas av ett antal krav, särskilt vad gäller uppgifter om allergiframkallande 
ingredienser. 

Skyldigheterna och ansvaret för de olika leden i leveranskedjan ända fram till 
slutkonsumenten definieras också tydligt. Det vore dock önskvärt – för att inte säga 
nödvändigt – med en bättre jämvikt mellan leverantörer och återförsäljare.

Det är också oundgängligt att ha strängare regler för att ange produkternas 
ursprungsland, med konsumenter som kräver allt mer information om produkternas ursprung 
och härkomst. 

För att inte överlasta konsumenterna med upplysningar bör dock uppgift om ursprungsland 
för färdiglagade produkter som innehåller flera ingredienser med olika ursprung vara 
obligatoriskt endast för typiska ingredienser och väsentliga beståndsdelar i den färdiglagade 
produkten.  

För tydlighetens skull, och med tanke på de måttliga framstegen för de frivilliga riktlinjer som 
branschen tagit fram, har kommissionen infört en minsta teckenstorlek på 3 mm för 
obligatoriska uppgifter. Denna storlek verkar överdriven och kan leda till att förpackningarnas 
storlek ökar, något som negativt påverkar de miljöprioriteringar som ska gälla för EU:s 
politik. Ett system som är proportionellt med storleken för små förpackningar som är mindre 
än 50 cm² verkar lämpligare.

Slutligen ter det sig inte acceptabelt att väsentliga delar, som förteckningarna över 
obligatoriska uppgifter, kan ändras genom ett enkelt kommittéförfarande.

2. Näringsvärdesdeklaration
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I enlighet med slutsatserna i vitboken från maj 2007, som ägnades åt hälsofrågor som rör kost, 
anser kommissionen att konsumenterna bör ha rätt till tydliga, konsekventa och synliga 
uppgifter. Således föreslås att den huvudsakliga näringsvärdesinformationen visas på 
framsidan av förpackningarna, med den heltäckande kompletterande informationen i 
tabellform på baksidan. Principen är bra, men det är lämpligt att klargöra ett antal punkter:

– För att undvika handelshinder och se till att uppgifterna till konsumenterna blir läsbara och 
lätta att förstå i alla EU-länder bör kommissionen så snart som möjligt lägga fram en rapport 
om hur en harmoniserad presentation av näringsvärdena ska genomföras.

– Dessa huvudsakliga uppgifter bör presenteras i grafisk form på förpackningens 
framsida, räknat i procent av det dagliga intaget för varje näringsämne.

– En uppgift om mängden transfettsyror (härdade fetter) bör också finnas på framsidan
samt nämnas särskilt i ingrediensförteckningen.

– Före övergångsperiodens utgång bör definitioner fastställas genom kommittéförfarandet, så 
att näringsvärdet kan uttryckas per portion för alla produkttyper där det inte lämpar sig att 
uttrycka det per 100 g.

Målet som eftersträvas är en bättre konsumentupplysning genom uppgifter som är fullständiga 
och läsbara samt harmoniserade på EU-nivå. 

En välinformerad och mer upplyst konsument blir en medborgare som ansvarar för sin 
hälsa.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

organisation. Med undantag för uppgifter 
om allergiframkallande ämnen bör 
storkökstjänster som utförs av 
transportföretag inte omfattas av denna 
förordning, förutom i fall av förbindelser 
mellan två punkter på gemenskapens 
territorium. Verksamhet som tillfällig 
hantering, servering och försäljning av 
livsmedel av privatpersoner i samband med 
t.ex. välgörenhet eller lokala marknader 
och sammankomster bör inte omfattas av 
denna förordning.

Or. fr

Motivering

För förbindelser från eller till länder utanför EU kan transportföretagen inte hitta 
leverantörer som uppfyller kraven på information. Ett påbud att följa förordningen för dessa 
förbindelser kan medföra en konkurrensnackdel för transportföretagen i EU, då dessa skulle 
vara de enda som tvingades följa förordningen. Alla transportföretag, oavsett ursprungsland, 
måste rätta sig efter förordningen när det handlar om förbindelser inom EU.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Detta ansvar bör inte begränsas till enbart frågan om skyddet av konsumenternas hälsa.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Inom gränsen för sin respektive 
verksamhet ska de livsmedelsföretagare 
som ansvarar för detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen inte leverera 
livsmedel som de, på grundval av den 
information som de besitter i egenskap av 
fackmän eller som deras leverantörer har 
försett dem med, vet inte uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Distributörerna kan inte i första hand hållas fullt ansvariga för uppgifter på produkter av ett 
annat märke än deras eget.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Rätten till information om mängden ingredienser och ursprungsland bör tillämpas även på 
icke färdigpackade produkter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Uppgifterna i punkt 1 ska anges med ord 
och siffror, såvida inte konsumenterna, i 
fråga om en eller flera uppgifter, 
informeras genom andra uttrycksformer.

Or. fr

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är ett av huvudinslagen i förordningen, och det 
verkar inte logiskt att den kan ändras genom ett föreskrivande förfarande med kontroll.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 

utgår
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ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. fr

Motivering

Förteckningen över obligatoriska uppgifter är ett av huvudinslagen i förordningen, och det 
verkar inte logiskt att den kan ändras genom ett föreskrivande förfarande med kontroll.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten med en teckenstorlek på 
minst 3 mm och presenteras på ett sådant 
sätt att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel i fråga om kraven i 
artikel 9.1 a-k, ska de obligatoriska 
uppgifterna i artikel 9.1, när de anges på 
förpackningen eller den etikett som är fäst 
vid denna, vara tryckta på förpackningen 
eller etiketten i ett läsbart typsnitt med en 
teckenstorlek på minst 2,5 mm och 
presenteras på ett sådant sätt att en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Or. fr

Motivering

En minsta storlek på 3 mm skulle bidra till att storleken på förpackningarna ökar, något som 
står i motsättning till miljömålen. En något mindre teckenstorlek är tillräcklig för det stora 
flertalet konsumenter, under förutsättning att strikta kriterier för läsbarheten tillämpas.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k ska finnas i samma synfält.

2. De uppgifter som anges i artikel 9.1 a, e 
och k å ena sidan, och de som anges i 
artikel 9.1 c, f, g och j å andra sidan, ska 
finnas i samma synfält. 

Or. fr

Motivering

All hälsoinformation eller sådana uppgifter som rör hälsa (allergiframkallande ämnen, 
bästföredatum, förvarings- och bruksanvisning) bör finnas i samma synfält.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 10 cm2.

4. Den minsta teckenstorlek som anges i 
punkt 1 ska inte gälla förpackningar eller 
behållare med en största yta som är mindre 
än 25 cm2. En minsta teckenstorlek på 
1,5 mm gäller förpackningar eller 
behållare med en största yta som är 
mindre än 50 cm². Särskilda nationella 
bestämmelser får införas för dessa 
kategorier av förpackningar eller 
behållare i de medlemsstater som har 
flera officiella språk.

Or. fr

Motivering

Hänsyn bör tas till små förpackningar på upp till 50 cm². Man bör även ta med i beräkningen 
för dessa förpackningskategorier att det på vissa nationella marknader är obligatoriskt att 
använda flera språk.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För förpackningar eller behållare med 
en största yta som är mindre än 10 cm2 är 
endast uppgifterna i artikel 9.1 a, c, e och f
obligatoriska på förpackningen eller 
etiketten. De uppgifter som anges i 
artikel 9.1 b ska tillhandahållas på andra 
sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 14.4 är endast uppgifterna i 
artikel 9.1 a, b, c, e och f obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten för 
förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 25 cm2. För 
att komma till rätta med eventuella 
problem med läsbarheten ska de uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b även 
tillhandahållas på andra sätt eller göras 
tillgängliga på konsumentens begäran.

Or. fr

Motivering

Ingrediensförteckningen bör alltid finnas med, oavsett förpackningens storlek. Att man 
tillämpar artikel 14.4 garanterar dock inte en optimal läsbarhet för alla konsumenter. Därför 
bör dessa uppgifter även kunna tillhandahållas på andra sätt.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
dessa produkter och kan låta rapporten 

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, öl, cider-
och spritdrycker enligt definitionen i 
artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89. 
Kommissionen ska [två år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av artikel 19 på 
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åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. fr

Motivering

Det är visserligen motiverat att medge ett tidsbegränsat undantag för att ta hänsyn till 
särställningen för alkoholhaltiga drycker, men en frist på fem år verkar överdriven. 
Kommissionen bör därför lägga fram sin rapport efter två år. För konsekvensens skull bör 
även ciderdrycker undantas.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mängden av fett, mättade fettsyror, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

b) Mängden fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

Or. fr

Motivering

Transfetterna bör omfattas av en obligatorisk deklaration. Att man anger kolesterol separat 
från de fetter som innehåller kolesterol kan vara till nytta för konsumenterna. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 - led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Mängden fiber och proteiner.
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Or. fr

Motivering

Fetter, fibrer och proteiner bör omfattas av en obligatorisk deklaration. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89.
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl, cider- och spritdrycker 
enligt definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89. 
Kommissionen ska [två år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. fr

Motivering
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transfettsyror. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – leden f och g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kostfibrer. utgår
g) Protein.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Kolesterol.

Or. fr

Motivering

Att man anger kolesterol separat från de fetter som innehåller kolesterol kan vara till nytta 
för konsumenterna.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 29 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Andra ämnen enligt del A i 
bilaga XIII.
Denna deklaration får även innefatta 
beståndsdelar från kategorierna ovan, 
förutsatt att även det sammansatta 
näringsämnet anges.

Or. fr

Motivering

”Andra ämnen” har lagts till i konsekvens med bilaga XIII. Att kunna precisera 
beståndsdelar från de huvudsakliga kategorierna kan också vara till nytta (omega-3 är till 
exempel en beståndsdel i fleromättade fettsyror).

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska, beroende 
på vad som är lämpligt, anges i procent av 
de rekommenderade intag som fastställs i 
del B i bilaga XI per 100 g, per 100 ml 
eller per portion. Om innehållet av 
vitaminer och mineralämnen deklareras ska 
även det anges i procent av det 
rekommenderade intaget i del A punkt 1 
i bilaga XI.

3. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen ska anges i 
procent av de rekommenderade intag som 
fastställs i del B i bilaga XI per 100 g, per 
100 ml eller per portion. Denna 
deklaration bör åtföljas av orden ”högsta 
rekommenderade dagliga intag”. Om 
innehållet av vitaminer och mineralämnen 
deklareras ska även det anges i procent av 
det rekommenderade intaget i del A 
punkt 1 i bilaga XI.

Or. fr
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Motivering

Att ange deklarationen i procent av det rekommenderade intaget bör vara obligatoriskt. Det 
måste dock uppges tydligt att de rekommenderade intagen inte är ett mål att uppnå utan ett 
maximivärde för en person.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror som 
föreskrivs i artikel 29.1 b, ska göras i 
enlighet med del B i bilaga XIII.

4. Deklarationen av polyoler och/eller 
stärkelse och deklarationen av typen av 
fettsyror, förutom den obligatoriska 
deklaration av mättade fettsyror och 
transfettsyror som föreskrivs i artikel 29.1 
b, ska göras i enlighet med del B i 
bilaga XIII.

Or. fr

Motivering

En anpassning av punkten till ändringen av artikel 29.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning.

2. Näringsvärdesdeklarationen får 
uttryckas per portion endast om livsmedlet 
är färdigförpackat i portionsförpackning 
och samtliga portioner är helt identiska. 

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen i det 
huvudsakliga synfältet för de delar som 
anges i artikel 29.1 a och b kan uttryckas 
endast per portion för de livsmedel som 
inte anges i artikel 29.2. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
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avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3 före övergångsperiodens 
utgång.

Or. fr

Motivering

Att man anger energivärdet per portion är till mycket större nytta för konsumenterna för de 
flesta produkter än att man anger det per 100 g, vilket blir relativt abstrakt. Den definierade 
storleken på referensportionerna bör dock harmoniseras, så att det går att göra en enkel 
jämförelse mellan olika märken för samma typ av produkt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras 
tillsammans i ett tydligt format och i 
följande ordning: energi, fett, mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, och salt.

1. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen, med 
undantag för de delar som anges i 
artikel 29.1 ba, uttryckt enligt de former 
som anges i artikel 31.2 och 31.3, ska 
finnas i det huvudsakliga synfältet. Om 
delarna presenteras tillsammans ska de stå 
i ett tydligt format och i följande ordning: 
energi, fett, mättade fettsyror, transfetter, 
kolhydrater, med en särskild uppgift om 
sockerarter, och salt.

Näringsvärdesdeklarationen ska anges i 
procent av de rekommenderade intagen 
och framställas visuellt i en grafiskt 
läsbar form som omedelbart förstås (till 
exempel stapel- eller tårtdiagram).

Or. fr

Motivering

Proteiner och fiber bör omfattas av en obligatorisk deklaration, men inte på den huvudsakliga 
ytan. Vidare bör den obligatoriska deklarationen i procent av det rekommenderade intaget 
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utföras i grafisk form, så att den blir mer synlig och enklare att tolka.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Näringsvärdesdeklarationen för
näringsämnena i artikel 29.2 ska anges 
samlad på ett ställe och, i förekommande 
fall, i den ordningsföljd som föreskrivs i 
del C i bilaga XIII.

2. Den obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationen och 
deklarationen av de beståndsdelar som 
anges i artikel 29.2 ska anges samlad på ett 
ställe och, i förekommande fall för de 
beståndsdelar som anges i artikel 29.2, i 
den ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII.

Or. fr

Motivering

På baksidan av förpackningen bör det finnas en fullständig näringsvärdesdeklaration med 
samtliga näringsämnen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om mängden av energi eller ett eller 
flera näringsämnen i en vara är obetydlig
får näringsdeklarationen för dessa 
näringskomponenter ersättas med ett 
meddelande såsom ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, när en sådan 
finns.

4. Om energivärdet eller innehållet av ett 
eller flera näringsämnen i en produkt är 
obetydligt får uppgifterna om 
näringsvärdet för dessa beståndsdelar
ersättas med orden ”Innehåller obetydliga 
mängder av …” i omedelbar anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, om en sådan 
finns. Om energivärdet eller innehållet av 
ett eller flera näringsämnen i en produkt 
är lika med noll får uppgifterna om 
näringsvärdet för dessa beståndsdelar 
ersättas med orden ”Innehåller ej …” i 
omedelbar anslutning till 
näringsvärdesdeklarationen, om en sådan 
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finns.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligare att ange total frånvaro av ett näringsämne än att tala om ”obetydliga 
mängder”.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Grafiska former eller symboler får
användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, förutsatt 
att följande väsentliga krav är uppfyllda:

5. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 34.1 får grafiska former eller 
symboler användas vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen enligt ett 
nationellt system enligt artikel 44, förutsatt 
att följande väsentliga krav är uppfyllda:

Or. fr

Motivering

Eventuella nationella bestämmelser bör inte få hindra en angivelse i procent av de 
rekommenderade intagen i grafisk form.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen kan fastställa andra
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 

6. Kommissionen kan fastställa 
bestämmelser om aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen. När det gäller 
de aspekter som anges i punkt 5 ska 
kommissionen senast vid slutet av 
övergångsperioden lägga fram en rapport 
om hur en gemensam presentation på 
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förfarandet med kontroll i artikel 49.3. gemenskapsnivå ska genomföras, med 
särskild hänsyn till de bestämmelser i 
punkt 1 som är kopplade till artikel 31.3. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

Or. fr

Motivering

En harmonisering på den inre marknaden av hur näringsvärdet presenteras är nödvändig. 
Den kan dock bara genomföras efter en fördjupad undersökning där man tar reda på vilken 
presentation som är bäst lämpad för konsumenterna i EU som helhet.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om livsmedlet och de primära
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska även 
dessa ingrediensers ursprungsland eller 
härkomstort anges.

3. Om livsmedlet och de typiska
ingredienserna inte har samma 
ursprungsland eller härkomstort, ska även 
dessa ingrediensers ursprungsland eller 
härkomstort anges.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”typisk”, enligt definitionen i artikel 2.2, används för att man inte ska behöva ange 
ursprunget för en ingrediens där vetskap om härkomsten inte är nödvändig för 
konsumenterna. Man undviker på så sätt att överlasta konsumenterna med onödig 
information.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.

2. Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att de 
uppgifter som anges i artikel 9.1 a, b och f 
kan tillhandahållas till 
slutkonsumenterna på begäran. 

Or. fr

Motivering

Om endast innehåll av allergiframkallande ämnen bör anges tydligt på försäljningsstället för 
icke färdigpackade produkter bör andra viktiga uppgifter, som ingrediensförteckningen eller 
ursprungslandet, kunna tillhandahållas till konsumenter som så begär.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

”Innehåller en källa till fenylalanin” ”Innehåller aspartam”

Or. fr

Motivering

Syftet med denna ändring är att göra det lättare för konsumenterna att förstå, i och med att 
man använder det vanliga namnet och inte den tekniska termen.
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Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Livsmedel som innehåller 
transfettsyror ska förses med någon av 
följande obligatoriska uppgifter:
”Innehåller transfettsyror” eller 
”Innehåller härdade fetter” eller 
”Innehåller delvis härdade fetter”.
Denna uppgift bör presenteras åtskilt från 
uppgifterna om de övriga ingredienserna, 
i det huvudsakliga synfältet, och den bör 
vara väl synlig.

Or. fr

Motivering

Transfettsyrorna är kända för att vara skadliga för hälsan och är förbjudna i flera länder. 
Det bör därmed vara obligatoriskt att på ett väl synligt sätt ange om de förekommer.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – punkterna 1 och 2 – kolumnen ”Kategoribeteckning”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ”Olja” tillsammans med: 1. ”Olja” tillsammans med:

– antingen adjektivet ”vegetabilisk” eller 
”animalisk”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller,

– antingen adjektivet ”vegetabilisk” eller 
”animalisk”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller,

– en uppgift om deras specifika 
vegetabiliska eller animaliska ursprung.

– en uppgift om deras specifika 
vegetabiliska eller animaliska ursprung.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om en härdad olja såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfettsyror ingår 
i näringsvärdesdeklarationen.

Adjektivet ”härdad” ska åtfölja uppgiften 
om en härdad olja.

2. ”Fett”, tillsammans med: 2. ”Fett”, tillsammans med:

– antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller – antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
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”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller

– antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller.

– antingen adjektivet ”vegetabiliskt” eller 
”animaliskt”, beroende på vilket som är 
tillämpligt, eller.

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett såvida inte mängden 
mättade fettsyror och transfettsyror ingår 
i näringsvärdesdeklarationen.

Adjektivet ”härdat” ska åtfölja uppgiften 
om ett härdat fett.

Or. fr

Motivering

Transfettsyrorna är kända för att vara skadliga för hälsan och är förbjudna i flera länder. 
Det bör därmed vara obligatoriskt att på ett väl synligt sätt ange om de förekommer. Det 
faktum att de ingår i näringsvärdesdeklarationen bör inte få hindra att de anges tydligt bland 
ingredienserna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga IX – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det behövs, ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska hålla 
sig under den angivna perioden.

Om det behövs ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att produkten ska 
hålla sig under den angivna perioden. 
Hållbarheten efter öppnandet och 
anvisningar för förvaring efter öppnandet 
bör också anges. Detta senare krav gäller 
inte livsmedel där hållbarhetstiden inte 
påverkas av att förpackningen öppnats.

Or. fr

Motivering

Hållbarhetstiden efter öppnandet anges bara för några produkter som snabbt fördärvas. 
Denna bestämmelse bör utvidgas till samtliga produkter där öppnandet påverkar 
hållbarhetstiden.
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