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Tegnforklaring
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flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7
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Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
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de berørte tekniske tjenestegrene.



PR\553203DA.doc 3/32 PE 353.302v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................30

(*) Udvidet samarbejde mellem udvalg − forretningsordenens artikel 47



PE 353.302v02-00 4/32 PR\553203DA.doc

DA



PR\553203DA.doc 5/32 PE 353.302v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer
(KOM(2003)0424 – C5–0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2003)0424)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C5-0329/2003),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
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 

(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 

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

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 kan være 
omfattet af anprisninger.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4.

Ændringsforslag 2
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.

(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 efter høring af 
autoriteten.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4.
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Ændringsforslag 3
Betragtning 11

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

(11) Det er først og fremmest 
videnskabelig dokumentation, der skal 
tages i betragtning ved anvendelsen af 
ernærings- og sundhedsanprisninger, og 
fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
anprisninger, bør begrunde dem. Samtidig 
bør man dog ikke glemme, at de små og 
mellemstore virksomheder (SMV) kan 
have visse strukturelle og organisatoriske 
problemer.

Begrundelse

Der ønskes gjort opmærksom på, at SMV'er kan have visse problemer med kravene i artikel 
14. Det gælder f.eks. kravet om oversættelse af sundhedsansprisningen til alle sprog.

Ændringsforslag 4
Betragtning 19

(19) En afbalanceret og varieret kost er en 
forudsætning for sundhed, og 
enkeltprodukters betydning skal ses i 
forhold til kosten som helhed, og kosten er 
som bekendt kun én af mange faktorer, der 
har betydning for, at visse sygdomme 
opstår hos mennesker. Andre faktorer, 
f.eks. alder, genetisk disposition, omfanget 
af fysisk aktivitet, tobak og andre rusgifte, 
miljøeksponering og stress, kan alle have 
betydning for, at visse sygdomme opstår 
hos mennesker. Der bør derfor gælde 
særlige mærkningsbestemmelser for 
anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom.

(19) En afbalanceret og varieret kost, som 
bl.a. tager højde for de forskellige 
kostvaner i medlemsstaterne, som udgør 
en værdi, der bør respekteres og bevares, 
er en grundlæggende betingelse for et 
godt helbred, og også et enkelt produkt 
kan have en væsentlig betydning for hele 
kosten, og kosten er som bekendt kun én af 
mange faktorer, der har betydning for, at 
visse sygdomme opstår hos mennesker. 
Andre faktorer, f.eks. alder, genetisk 
disposition, omfanget af fysisk aktivitet, 
tobak og andre rusgifte, miljøeksponering 
og stress, kan alle have betydning for, at 
visse sygdomme opstår hos mennesker. 
Der bør derfor gælde særlige mærknings-
bestemmelser for anprisninger af en 
reduceret risiko for sygdom.

Begrundelse

Det tilstræbes at bevare produktionen og udbredelsen af typiske produkter, der har afgørende 
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betydning for individets sundhed. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 26

(26) Fødevarevirksomhedslederne har brug 
for en overgangsperiode for at tilpasse sig 
til kravene i denne forordning.

(26) Fødevarevirksomhedslederne, navnlig 
i SMV, har brug for en overgangsperiode
for at tilpasse sig til kravene i denne 
forordning.

Begrundelse

Der ønskes gjort opmærksom på SMV's vanskeligheder med at tilpasse sig disse 
lovændringer.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 3

3. Ernærings- og sundhedsanprisninger, 
der ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning, betragtes som vildledende 
reklame som defineret i Rådets direktiv 
84/450/EØF.

3. Denne forordning finder anvendelse 
med forbehold for følgende EU-
bestemmelser:

- Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 
1989 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring1

og de direktiver, der er vedtaget på 
grundlag heraf,
- Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 
1980 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
udvinding og markedsføring af naturligt 
mineralvand2,

- Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 
1998 om kvaliteten af drikkevand3.
1 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.
2 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.
3 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.

Begrundelse

Formålet er at påpege, at den allerede eksisterende EU-lovgivning om særlig ernæring finder 
anvendelse samtidig.
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Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 4

4. Denne forordning finder anvendelse, 
medmindre andet er fastsat i særlige EF-
bestemmelser om fødevarer til særlig 
ernæring.

udgår

Ændringsforslag 8
Artikel 2, indledning

De definitioner af "fødevarer", "leder af 
en fødevarevirksomhed",
"markedsføring" og "endelig forbruger", 
der er fastsat i artikel 2 og artikel 3, nr. 3), 
8) og 18), i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, 
finder anvendelse i denne forordning.

I denne forordning:

a) finder de definitioner af "fødevarer", 
"leder af en fødevarevirksomhed", 
"markedsføring" og "endelig forbruger", 
der er fastsat i artikel 2 og artikel 3, nr. 3), 
8) og 18), i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, 
anvendelse; 
b) finder den definition af "kosttilskud", 
der er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 
2002 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om 
kosttilskud1, anvendelse, og ligeledes 
finder de definitioner af 
"næringsdeklaration", "protein", 
"kulhydrat", "sukkerarter", "fedt", 
"mættede fedtsyrer", "enkeltumættede 
fedtsyrer", "flerumættede fedtsyrer" og 
"kostfibre", der er fastsat i Rådets direktiv 
90/496/EØF, anvendelse; 
c) finder den definition af "mærkning", 
der er fastsat i artikel 1, stk. 3, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
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medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler2, anvendelse.
1 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.
2 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

Begrundelse

Alle definitionerne i den europæiske fødevarelovgivning fortsætter med at finde anvendelse.

Ændringsforslag 9
Artikel 2, nr. 8

8) "gennemsnitsforbruger": en forbruger, 
der rimeligt oplyst, opmærksom og kritisk.

8) "gennemsnitsforbruger": en forbruger, 
der er korrekt oplyst, opmærksom og 
kritisk. Når en ernærings- eller 
sundhedsanprisning er specifikt henvendt 
til en særlig gruppe, er det nødvendigt at 
tage det gennemsnitlige medlem af denne 
gruppe i betragtning. 

Begrundelse

Formålet er at sikre beskyttelse af forbrugergrupper som børn, ældre og andre særligt 
sårbare grupper.

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 2, litra a

a) være usande eller vildledende a) være usande, tvetydige eller vildledende

Ændringsforslag 11
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 eller antyde, at en afbalanceret og 
varieret kost generelt ikke kan give 
tilstrækkelige mængder næringsstoffer; de 
nationale myndigheder kan fastsætte 
undtagelser i overensstemmelse med 
artikel 21
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Begrundelse

Tilføjelsen skyldes, at det er nødvendigt for medlemsstaterne at kunne reagere på visse 
ernæringsmangler i begrænsede områder, og at der bør kunne udvises respekt for kostvaner i 
de enkelte lande.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, overskrift

Begrænsninger for anvendelse af 
ernærings- og sundhedsanprisninger

Betingelser for anvendelse af ernærings-
og sundhedsanprisninger

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Senest 24 måneder efter, at denne 
forordning er vedtaget, og efter høring af 
autoriteten 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:

Ernæringsprofilerne for fødevarer eller 
bestemte kategorier af fødevarer 
fastsættes navnlig under hensyntagen til:

a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer - de mængder af bestemte næringsstoffer 
og andre stoffer, som er indeholdt i 
fødevaren

b) sukkerarter - fødevarens (eller fødevarekategoriernes) 
bidrag til og betydning for kosten under 
behørig hensyntagen til kostvanerne og de 
forskellige forbrugsmodeller i 
medlemsstaterne 

c) salt/natrium. - fødevarens eller fødevarekategoriernes 
samlede ernæringsmæssige 
sammensætning og tilstedeværelsen af 
næringsstoffer, som har videnskabeligt 
beviste gavnlige virkninger for 
sundheden.

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 

Ernæringsprofilerne skal baseres på den 
videnskabelige viden om kost og ernæring 
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samt deres sammenhæng med sundhed 
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.

samt deres sammenhæng med sundhed. 
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.

Særlige dispensationer fra forpligtelsen til 
at overholde de eksisterende 
ernæringsprofiler med det formål at 
bringe ernærings- og 
sundhedsanprisninger og opdateringer for 
at tage hensyn til relevant videnskabelig og 
teknisk udvikling vedtages efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2.

Begrundelse

Anvendelsen af ernæringsprofiler eller lignende systemer i forskellige lande har vist, at disse 
systemer kræver omfattende høringer, og at det tager flere år at udvikle dem. Disse erfaringer 
viser også, at 18 måneder næppe er tilstrækkeligt, og vi foreslår derfor 24 måneder.

Det er meget vigtigt, at ernæringsprofilerne bygger på et solidt videnskabeligt grundlag, og 
derfor er en udtalelse fra EFSA en afgørende forudsætning for den yderligere udvikling af 
ernæringsprofiler. EFSA bør tage højde for bidraget fra alle de ernæringsstoffer, der er til 
stede i en specifik fødevare eller fødevarekategori, og bør i sine overvejelser inddrage de 
specifikke fødevarers eller fødevarekategoriers rolle i den samlede kost.

Ændringsforslag 14
Artikel 4, 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.

2. Uanset stk. 1 tillades 
ernæringsanprisninger, der henviser til 
reduktion af fedt, mættede fedtsyrer, 
transfedtsyrer, sukkertyper og salt/natrium, 
uden at der henvises til de specifikke krav 
til det næringsstof, der anprises, forudsat 
at de overholder betingelserne i denne 
forordning.
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Ændringsforslag 15
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 fysiologisk 
virkning, som er dokumenteret ved 
almindeligt anerkendte videnskabelige 
data.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 1, litra b, indledning

b) Det stof, anprisningen vedrører b) Det næringsstof eller andet stof, 
anprisningen vedrører

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4.

Ændringsforslag 17
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

I overensstemmelse med artikel 4.

Ændringsforslag 18
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 

d) En mængde af produktet, som med 
rimelighed må antages at blive indtaget, 
indeholder en betydelig mængde af det 
næringsstof eller andet stof, anprisningen 
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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.

vedrører, 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.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4.

Ændringsforslag 19
Artikel 10, stk. 2, indledning

2. Det er kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis følgende 
oplysninger fremgår af mærkningen:

2. Det er kun tilladt at anvende 
sundhedsanprisninger, hvis følgende 
oplysninger fremgår af mærkningen eller, 
hvis der ikke findes nogen mærkning, af 
præsentationen og reklamen:

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at indføje produkter uden mærkning i lovgivningen.

Ændringsforslag 20
Artikel 11

Indirekte sundhedsanprisninger Begrænsninger for anvendelse af visse 
sundhedsanprisninger 

1. Følgende indirekte
sundhedsanprisninger tillades ikke:

1. Følgende sundhedsanprisninger tillades 
ikke:

a) anprisninger, der henviser til generelle, 
uspecifikke positive virkninger, som 
næringsstoffet eller fødevaren har for et 
godt almenhelbred og velvære

a) anprisninger, der antyder, at helbredet 
kunne påvirkes af ikke at indtage den 
pågældende fødevare

b) anprisninger, der henviser til 
psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner

b) anprisninger, der henviser til niveauet 
for eller det absolutte omfang af vægttab 

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 
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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.

2. Følgende sundhedsanprisninger 
tillades kun efter udtrykkelig godkendelse, 
jf. artikel 10, stk. 1, og artikel 13, stk. 1:

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, vægtkontrol, nedsat 
sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse 
eller til reduktion af kostens 
energiindhold, jf. dog direktiv 96/8/EF
3. Anprisninger, der henviser til 
rådgivning fra læger eller andre fagfolk i 
sundhedssektoren eller deres 
brancheorganisationer eller velgørende 
(frivillige) organisationer, tillades kun 
såfremt:
a) anprisningen foretages af en 
organisation, der er officielt anerkendt af 
de nationale myndigheder eller af EU-
myndigheder 
b) der foreligger en skriftlig aftale mellem 
de to parter
c) detaljerne i anbefalingen offentliggøres 
på en lettilgængelig måde (f.eks. på 
selskabets og den anerkendte 
organisations internetside).
4. Om fornødent offentliggør 
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Kommissionen efter høring af autoriteten, 
fødevarebranchen og forbrugerne 
detaljerede retningslinjer for 
gennemførelsen af stk. 2.

Begrundelse

I denne forordning fastsattes der bestemmelser for sundheds- og ernæringsanprisninger, der 
er videnskabeligt bevist og godkendt af EFSA.

I betragtning af det store udbud af forskellige fødevarer, er det usandsynligt, at en enkelt 
fødevare kan være den eneste kilde til et næringsstof eller til en vigtigt bestanddel. 
Anprisninger, som påstår, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager den 
pågældende fødevare, bør derfor betragtes som vildledende for forbrugeren.

Anprisninger, der henviser til generelle positive virkninger, psykologiske og adfærdsmæssige 
funktioner, slankende virkning eller vægtkontrol, nedsat sultfølelse eller øget 
mæthedsfornemmelse eller til reduktion af kostens energiindhold, bør underkastes en 
godkendelse efter bestemmelserne i artikel 10, stk. 1, og artikel 13, stk. 1.

Forskningen spiller en afgørende rolle i dag, og det vil være uheldigt både for EU's 
videnskabelige målsætninger og for den europæiske fødevareindustris innovative kraft at 
forbyde disse anprisninger, hvis de kan bevises videnskabeligt. Desuden ville de europæiske 
forbrugere blive berøvet sunde alternativer, der kan berige kosten.

Hvad angår den rolle, som læger og andre fagfolk i sundhedssektoren, deres 
brancheorganisationer eller frivillige organisationer spiller i forbindelse med anprisninger, 
så er dette almindelig praksis i nogle af EU's medlemsstater.

Denne praksis bør kun tillades i EU, hvis samarbejdet med fagfolk og/eller organisationer 
respekterer følgende kriterier:

1. Fagfolkene og/eller organisationerne er anerkendt af de kompetente nationale 
myndigheder. 

2. Der foreligger en skriftlig aftale mellem parterne.

3. Detaljerne i anbefalingerne er offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 21
Artikel 12, stk. 1

1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der 
anvendes sundhedsanprisninger, der 
beskriver et næringsstofs eller et andet 
stofs betydning for vækst, udvikling og 

1. Der kan anvendes sundhedsanprisninger, 
der beskriver et næringsstofs eller et andet 
stofs betydning for vækst, udvikling og 
kroppens normale funktioner, som er 
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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.

baseret på almindeligt anerkendte 
videnskabelige data, og som forstås fuldt 
ud af gennemsnitsforbrugeren, uden at de 
skal underkastes godkendelsesproceduren 
omhandlet i artikel 14-17, hvis de indgår i 
listen omhandlet i stk. 2a.

Begrundelse

En præcisering af, at der i forbindelse med denne type anprisninger ikke kræves nogen 
godkendelsesprocedure (jf. artikel 14-17), men blot en simpel anmeldelse.

Ændringsforslag 22
Artikel 12, 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 
Kommissionen lister over anprisninger 
som omhandlet i stk. 1.

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

Ændringsforslag 23
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)

2a. 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, 
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udvikling og kroppens normale 
funktioner, og alle de nødvendige 
betingelser for anvendelsen af denne type 
anprisninger.

Begrundelse

Præcisering af, at en anprisning bør anvendes i en bestemt kontekst.

Ændringsforslag 24
Artikel 12, stk. 2 b (nyt)

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

Begrundelse

Præcisering af, at EFSA bør høres.

Ændringsforslag 25
Artikel 12, stk. 3

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.

udgår

Begrundelse

Se tilføjelsen til artikel 26.

Ændringsforslag 26
Artikel 14, stk. 1

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

omhandlede godkendelse indgives i 
overensstemmelse med følgende stykker:

Autoriteten skal:
a) bekræfte, at den har modtaget 
ansøgningen, ved senest 14 dage herefter 
at sende en skriftlig bekræftelse. I 
bekræftelsen anføres datoen for 
ansøgningens modtagelse
b) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed 
for dem
c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede 
resumé af ansøgningen offentligt 
tilgængeligt.

Ændringsforslag 27
Artikel 14, stk. 1 a (nyt)

1a. Ansøgningen sendes til en 
medlemsstats nationale kompetente 
myndighed
a) Den nationale kompetente myndighed 
skal:
i) bekræfte, at den har modtaget 
ansøgningen, ved senest 14 dage herefter 
at sende en skriftlig bekræftelse. I 
bekræftelsen anføres datoen for 
ansøgningens modtagelse
ii) straks informere autoriteten om 
ansøgningen
iii) give autoriteten adgang til 
ansøgningen samt eventuelle supplerende 
oplysninger fra ansøgeren.
b) Autoriteten skal:
i) straks informere medlemsstaterne og 
Kommissionen om ansøgningen og stille 
ansøgningen og supplerende oplysninger, 
som ansøgeren har afgivet, til rådighed 
for dem
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ii) gøre den i stk. 2, litra f), omhandlede 
sammenfatning af dossieret offentligt 
tilgængelig.

Begrundelse

Ændringsforslaget ser nærmere på detaljerne i godkendelsesproceduren og har til formål at 
skabe opmærksomhed om problemerne for SMV'er, som ikke er i stand til at oversætte 
anprisninger til de forskellige sprog. Kommissionen opfordres til at stille forslag 
desangående.

Ændringsforslag 28
Artikel 14, stk. 2, litra b

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

b) det næringsstof eller andet stof, som 
sundhedsanprisningen skal vedrøre, og 
dens særlige egenskaber

Begrundelse

Ændringsforslaget ser nærmere på detaljerne i godkendelsesproceduren og har til formål at 
skabe opmærksomhed om problemerne for SMV'er, som ikke er i stand til at oversætte 
anprisninger til de forskellige sprog. Kommissionen opfordres til at stille forslag 
desangående.

Ændringsforslag 29
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 forslag til formulering (på alle EU-
sprog) af den sundhedsanprisning, 
ansøgningen vedrører, herunder eventuelle 
særlige anvendelsesbetingelser; 
eksemplificerende ad hoc-
foranstaltninger for SMV vil kunne 
besluttes i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 23, stk. 2

Ændringsforslag 30
Artikel 14, stk. 4

4. Inden denne forordning finder 
anvendelse, offentliggør autoriteten en 
detaljeret vejledning, der skal være til 
hjælp for ansøgeren i forbindelse med 

4. Inden denne forordning finder 
anvendelse, udarbejder og offentliggør 
autoriteten en detaljeret vejledning, der 
skal være til hjælp for ansøgeren i 



PR\553203DA.doc 21/32 PE 353.302v02-00

DA

udarbejdelsen og indsendelsen af 
ansøgninger.

forbindelse med udarbejdelsen og 
indsendelsen af ansøgninger.

Ændringsforslag 31
Artikel 15, stk. 1

1. Autoriteten tilstræber at afgive udtalelse 
inden tre måneder efter modtagelsen af en 
gyldig ansøgning. Denne frist forlænges, 
når autoriteten anmoder om supplerende 
oplysninger fra ansøgeren, jf. stk. 2.

1. Autoriteten tilstræber at afgive udtalelse 
inden seks måneder efter modtagelsen af 
en gyldig ansøgning. Denne frist 
forlænges, når autoriteten anmoder om 
supplerende oplysninger fra ansøgeren, jf. 
stk. 2.

Ændringsforslag 32
Artikel 15, stk. 2

2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode 
ansøgeren om at afgive supplerende 
oplysninger til ansøgningen inden for en 
nærmere angivet tidsfrist.

2. Autoriteten eller en af de kompetente 
nationale myndigheder i dens sted kan om 
nødvendigt anmode ansøgeren om at afgive 
supplerende oplysninger til ansøgningen 
inden for en nærmere angivet tidsfrist.

Ændringsforslag 33
Artikel 19, overskrift og stk. 1

Databeskyttelse Fortrolighed, databeskyttelse og respekt 
for erhvervede rettigheder

a) Fortrolighed
1. Indehaveren af godkendelsen 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.
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3. Følgende data og oplysninger anses 
ikke for at være fortrolige
i) navnet på og de vigtigste egenskaber 
ved den fødevare, der har en gavnlig 
virkning på sundheden
ii) resultaterne af forsøg udført alt efter 
det enkelte tilfælde på in vitro-modeller, 
dyr eller på mennesker, som har 
betydning for vurderingen af fødevarens 
og dens bestanddeles virkninger på 
menneskers kost og sundhed
iii) 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 
dokumenter, når den behandler 
ansøgninger om aktindsigt i dokumenter, 
som den 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 
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forretningsoplysninger, herunder 
oplysninger om forskning og udvikling 
samt oplysninger, hvor Kommissionen og 
ansøgeren er uenige om deres fortrolige 
karakter, som fortrolige.
b) Databeskyttelse

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. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 10 
skal være indeholdt i ansøgningen, og som 
er beskyttet i medfør af artikel 19, må i 
syv år efter godkendelsesdatoen ikke 
anvendes til fordel for en anden ansøger, 
medmindre den anden ansøger har indgået 
en aftale med den foregående ansøger om 
at måtte anvende disse data og oplysninger, 
hvis

a) den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, 
angav, at de videnskabelige data og andre 
oplysninger var omfattet af 
ejendomsrettigheder

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.

b) hvis den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, 
havde eneret på at kunne henvise til de 
pågældende data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder

c) Respekt for erhvervede rettigheder:

c) sundhedsanprisningen ikke ville være 
blevet godkendt, hvis ikke den foregående 
ansøger havde indsendt de pågældende 
data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder.

Indgivelse af en ansøgning, anerkendelse 
af modtagelse eller udstedelse af en 
godkendelse af en anprisning foretages 
uden fortabelse af eventuelle intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som ansøgeren har 
til anprisningen eller til eventuelle 
videnskabelige data eller til oplysninger, 
der er indeholdt i ansøgningen. 
Ovennævnte rettigheder vil blive 
behandlet i overensstemmelse med 
Fællesskabets lovgivning eller eventuelle 
bestemmelser i national lovgivning, som 
ikke er i strid med 
fællesskabslovgivningen. 
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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Begrundelse

Tilstrækkelig databeskyttelse er nødvendig, hvis man vil kunne tilskynde til investering i 
forskning, fremme innovation og sikre rimelige konkurrencevilkår. Ansøgerne bør med en 
passende begrundelse og efter aftale med Kommissionen kunne angive, hvilke oplysninger 
han ønsker behandlet som fortrolige, fordi videregivelse kan skade hans konkurrencemæssige 
stilling mærkbart. Hvis en ansøger trækker sin ansøgning tilbage, bør medlemsstaterne, 
Kommissionen og autoriteten respektere fortroligheden omkring produktions- og 
forretningsoplysninger. De videnskabelige data og andre oplysninger, der er indeholdt i 
ansøgningen, og som er beskyttet, jf. artikel 19, må ikke videregives til andre ansøgere i en 
periode på syv år, medmindre den foregående ansøger har givet sin tilladelse hertil. 

Ændringsforslag 34
Artikel 26

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den [første dag i den 
sjette måned efter offentliggørelsen].

Den anvendes fra den [første dag i den 
attende måned efter offentliggørelsen].

Fødevarer markedsført eller mærket inden 
denne dato, der ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, kan markedsføres 
indtil den [sidste dag i den elvte måned 
efter offentliggørelsen].

Fødevarer markedsført eller mærket inden 
datoen for denne forordnings anvendelse, 
der ikke er i overensstemmelse med denne 
forordning, kan markedsføres indtil den 
[sidste dag i den elvte måned efter 
anvendelsen] eller indtil udløbet af deres 
holdbarhed, såfremt denne indtræder 
senere.

Fra denne forordning er trådt i kraft til 
vedtagelse af listen omhandlet i artikel 12, 
stk. 2a, kan der under 
fødevarevirksomhedslederens ansvar 
anvendes sundhedsanprisninger som 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, 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.
Andre sundhedsanprisninger end dem, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, og 
som i overensstemmelse med gældende 
bestemmelser anvendes på fødevarer, 
fødevarekategorier eller 
fødevarebestanddele på tidspunktet for 
forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat 



PR\553203DA.doc 25/32 PE 353.302v02-00

DA

anvendes, hvis der indgives en ansøgning 
herom i overensstemmelse med artikel 14 
senest 12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og højst seks 
måneder efter vedtagelsen af en endelig 
afgørelse, jf. artikel 16. 

Begrundelse

Det er nødvendigt med en overgangsperiode på 18 måneder. Fødevarer, der er blevet 
markedsført, inden forordningen træder i kraft, bør fortsat kunne sælges uden hindringer, 
indtil deres holdbarhed udløber, jf. hvad der tidligere er fastsat i andre EU-retsakter. Denne 
artikel fastsætter en yderligere foranstaltning med hensyn til overgangsforanstaltninger for 
anprisninger, der allerede lovligt er i brug på markedet, og som ikke figurerer på listen i 
artikel 12, og som derfor behøver en særlig godkendelse. Det kan være nødvendigt med flere 
måneder for at tilpasse mærkningen af emballagen og af de andre materialer i 
fødevareprodukterne. Gennemførelsesfristerne bør tage højde for såvel produkter med en 
begrænset holdbarhed, for hvilke ændringer af emballagen og andre eventuelle ændringer 
kan kræve adskillige måneder, som for produkter med en lang holdbarhed, som allerede er 
emballeret på tidspunktet for forordningens offentliggørelse.

Ændringsforslag 35
Bilag, sektion "ENERGIFATTIG", stk. 1

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er energifattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder under 40 kcal 
(170 kJ)/100 g og under 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er energifattig, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 40 kcal (170 
kJ)/100 g (for faste stoffer) og højst 20 
kcal (80 kJ)/100 ml (for flydende 
produkter), medmindre fødevaren er et 
sødestof til bordbrug.

Begrundelse

Sødestoffer til bordbrug er beregnet til at blive anvendt i meget små mængder af forbrugeren, 
langt mindre end 100 g eller 100 ml, f.eks. som en lille tablet til brug i kaffe. Den meget høje 
sødeevne i forbindelse med sødestoffer til bordbrug gør mål relateret til 100 g eller 100 ml 
meningsløse og vildledende for forbrugeren. Medens sødestoffer til bordbrug pr. 100 g eller 
100 ml kan have en "normal" kulhydrat- eller energiværdi, dvs. op til 400 kcal, indeholder en 
lille tablet måske kun 0-2 kcal. En forbruger kunne og ville aldrig bruge denne særlige type 
fødevare pr. 100 g eller 100 ml (dette ville i visse tilfælde svare til ca. 2.000 tabletter sødestof 
til bordbrug). Der bør derfor ikke henvises til dette mål, når der tales om denne 
fødevarekategori. Sødestoffer til bordbrug er specifikt beregnet til at være fedtfattige og 
energifri og bør præsenteres som sådan for forbrugeren (i mange medlemsstater mærker 
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producenter af sødestoffer til bordbrug deres produkter både med en tabel pr. 100 g og en 
tabel pr. enhed sødestof, f.eks. antal kcal pr. tablet, hvoraf det fremgår, at for hver enhed, 
hvilket er hvad forbrugeren faktisk bruger, er antallet af kcal så lille som 0-2). Derfor er det 
fuldstændig legitimt, at sødestoffer til bordbrug bærer anprisningen "energifattig" eller i 
forbindelse med tabletter og flydende sødestoffer "energifri". 

Ændringsforslag 36
Bilag, sektion "ENERGIFRI", stk. 1

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er energifri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder under 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml.

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
er energifri, og anprisninger, der må 
antages at have samme mening for 
forbrugeren, må kun anvendes, hvis 
produktet indeholder højst 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml (for flydende produkter) 
eller højst 8 kcal/100 g (for faste stoffer), 
medmindre fødevaren er et sødestof til 
bordbrug.

Begrundelse

Sødestoffer til bordbrug er beregnet til at blive anvendt i meget små mængder af forbrugeren, 
langt mindre end 100 g eller 100 ml, f.eks. som en lille tablet til brug i kaffe. Den meget høje 
sødeevne i forbindelse med sødestoffer til bordbrug gør mål relateret til 100 g eller 100 ml 
meningsløse og vildledende for forbrugeren. Medens sødestoffer til bordbrug pr. 100 g eller 
100 ml kan have en "normal" kulhydrat- eller energiværdi, dvs. op til 400 kcal, indeholder en 
lille tablet måske kun 0-2 kcal. En forbruger kunne og ville aldrig bruge denne særlige type 
fødevare pr. 100 g eller 100 ml (dette ville i visse tilfælde svare til ca. 2.000 tabletter sødestof 
til bordbrug). Der bør derfor ikke henvises til dette mål, når der tales om denne 
fødevarekategori. Sødestoffer til bordbrug er specifikt beregnet til at være fedtfattige og 
energifri og bør præsenteres som sådan for forbrugeren (i mange medlemsstater mærker 
producenter af sødestoffer til bordbrug deres produkter både med en tabel pr. 100 g og en 
tabel pr. enhed sødestof, f.eks. antal kcal pr. tablet, hvoraf det fremgår, at for hver enhed, 
hvilket er hvad forbrugeren faktisk bruger, er antallet af kcal så lille som 0-2). Derfor er det 
fuldstændig legitimt, at sødestoffer til bordbrug bærer anprisningen "energifattig" eller i 
forbindelse med tabletter og flydende sødestoffer "energifri". 

Ændringsforslag 37
Bilag, efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT", sektion a (nyt)

HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare 
har et højt indhold af umættet fedt, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
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anvendes, hvis mindst 70% af fedtsyrerne 
i produktet stammer fra umættet fedt.
Hvis det drejer sig om fødevarer med et 
naturligt højt indhold af umættet fedt, kan 
udtrykket "naturligt" anvendes foran 
anprisningen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag, hvormed formålet er at indføje en ny anprisning, er baseret på det 
forhold, at det nu er almindelig anerkendt, at fedt spiller en stor rolle i forbindelse med 
kosten. Desuden sigter ændringsforslaget mod at henlede opmærksomheden på, at der med 
hensyn til kvalitet og næringsværdi er betydelige forskelle mellem de forskellige typer fedt. 
Faktisk er det almindelig anerkendt, at fedt med et højt indhold af umættede fedtsyrer har en 
positiv indvirkning på menneskets ernæring, navnlig hvis det erstatter mættet eller fast fedt. 
Det er derfor vigtigt ud over de allerede fastsatte oplysninger om kvantiteten af fedt også at 
give forbrugerne oplysninger om kvaliteten af fedt.

Ændringsforslag 38
Bilag, efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT", sektion b (nyt)

HØJT INDHOLD AF 
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 fedtsyrerne 
i produktet 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

Dette ændringsforslag, hvormed formålet er at indføje en ny anprisning, er baseret på det 
forhold, at det nu er almindelig anerkendt, at fedt spiller en stor rolle i forbindelse med 
kosten. I en nylig offentliggjort rapport anerkender WHO, at såvel det samlede kolesteroltal 
som tallet for LDL-kolesterol falder, når mættet fedt erstattes med enkeltumættet fedt. Det er 
derfor vigtigt ud over de allerede fastsatte oplysninger om kvantiteten af fedt også at give 
forbrugerne oplysninger om kvaliteten af fedt.
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Ændringsforslag 39
Bilag, efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT", sektion c (nyt)

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 fedtsyrerne 
i produktet 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

Dette ændringsforslag, hvormed formålet er at indføje en ny anprisning, er baseret på det 
forhold, at det nu er almindelig anerkendt, at fedt spiller en stor rolle i forbindelse med 
kosten. Desuden sigter ændringsforslaget mod at henlede opmærksomheden på, at der med 
hensyn til kvalitet og næringsværdi er betydelige forskelle mellem de forskellige typer fedt. 
Det er derfor vigtigt ud over de allerede fastsatte oplysninger om kvantiteten af fedt også at 
give forbrugerne oplysninger om kvaliteten af fedt. For så vidt angår flerumættet fedt 
anbefales det i mange medlemsstaters lovgivninger og i en række kodekser, at der i højere 
grad indgår flerumættet fedt i befolkningens kost, idet der foreslås et gennemsnitsniveau på 
45%.

Ændringsforslag 40
Bilag, efter sektion "UDEN MÆTTET FEDT", sektion d (nyt)

OMEGA 3-KILDE
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 en af nedenstående 
betingelser er opfyldt:
- der er mindst 0,3 g alfa-linolensyre pr. 
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100 g / 100 ml produkt,
- der er mindst 30 mg meget lange omega 
3-fedtsyrer pr. 100 g / 100 ml produkt,
på betingelse af, at der ved daglig 
indtagelse af produktet gennemsnitlig 
opnås mindst 15 % af WHO's eller 
regionale eller nationale 
kostanbefalinger.

Begrundelse

WHO anbefaler at øge indtagelsen af alfa-linolensyre. I mange nationale og regionale 
kostvejledninger anbefales det, at vi øger vores indtagelse af omega 3-fedtsyrer.

Ændringsforslag 41
Bilag, sektion "UDEN TILSAT SUKKER"

En anprisning, ifølge hvilken der ikke er 
tilsat sukker til en fødevare, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet ikke indeholder 
tilsatte mono- eller disaccharider eller 
andre fødevarer, der anvendes på grund af 
deres sødende egenskaber.

En anprisning, ifølge hvilken der ikke er 
tilsat sukker til en fødevare, og 
anprisninger, der må antages at have 
samme mening for forbrugeren, må kun 
anvendes, hvis produktet ikke indeholder 
tilsatte mono- eller disaccharider eller 
andre fødevarer, der anvendes på grund af 
deres sødende egenskaber, undtagen 
sødestoffer som defineret i direktiv 
94/35/EF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at skabe overensstemmelse med anden lovgivning.
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BEGRUNDELSE

Indledning

En sund kost er grundlaget for et godt helbred. Disse ord gentages ofte, og der opleves derfor 
blandt forbrugerne en stigende interesse for næringsindholdet i fødevarer, hvilket forpligter 
fødevareindustrien til at give forbrugerne stadig mere korrekte og detaljerede oplysninger om 
de fødevarer, der forbruges.

Gennemførelsen af en ernæringspolitik indgår blandt de målsætninger, som Kommissionen 
foreslog i hvidbogen om fødevaresikkerhed (KOM(1999)0719). Ifølge hvidbogen bør EU's 
fødevarepolitik bygge på strenge regler for fødevaresikkerhed, som vil gøre det muligt at 
beskytte og højne forbrugernes sundhed. En sådan beskyttelse af borgernes sundhed bør ikke 
begrænses til fødevaresikkerheden, men bør også rettes mod ernæringsmæssige virkninger, 
eftersom det er videnskabeligt bevist, at en afbalanceret og varieret kost er en væsentlig faktor 
for et godt helbred og et generelt velbefindende.

Kommissionens forslag

I juli 2003 forelagde Kommissionen Parlamentet og Rådet et forslag til forordning om 
anprisninger af fødevarer. Forslaget drejer sig om frivillige anprisninger af næringsindholdet i 
fødevarer eller af positive virkninger for sundheden eller velbefindendet. 

De overordnede målsætninger med en forordning om anprisninger er i første omgang at 
beskytte forbrugerne og fødevaresikkerheden og dernæst at sikre den fri bevægelighed for 
produkterne. Formålet er at nå det højst mulige sundhedsbeskyttelsesniveau ved at garantere, 
at produkterne er sikre, og at der kan træffes et valg på grundlag af korrekte oplysninger. De 
oplysninger, der giver forbrugerne mulighed for at foretage korrekte valg, er ikke systematisk 
til rådighed på en klar og tilgængelig måde.

Med denne forordning foreslår Kommissionen, at der indføres en ny lovramme for ernærings-
og sundhedsanprisninger, hvorefter det tillades:

• at anvende ernæringsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilaget, som indeholder en liste over ernæringsanprisninger med 
specifikke betingelser for deres anvendelse,

• at anvende sundhedsanprisninger, der er godkendt efter en særlig procedure.

Desuden foreslår Kommissionen, at der gøres brug af komitologiproceduren til at fastlægge 
specifikke ernæringsprofiler for fødevarer eller fødevarekategorier, og at der på grundlag af 
forslag indsendt af medlemsstaterne vedtages en fællesskabsliste over sundhedsanprisninger, 
der beskriver den almindeligt anerkendte betydning af et næringsstof eller et andet stof. 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA's rolle bliver styrket med dens 
obligatoriske deltagelse i de forskellige faser og procedurer. 
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Kommentarer til ændringsforslagene

Ernæringsprofiler

Den første bemærkning angår artikel 4, der snarer vedrører betingelser end begrænsninger for 
anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer eller bestemte kategorier af 
fødevarer. Som led i denne positive tilgang bør der opstilles ernæringsprofiler for den fulde 
sammensætning af en fødevare og samtlige de næringsstoffer, den indeholder. Målsætningen 
er at opmuntre forbrugerne (befolkningen generelt eller, hvor det er relevant, visse 
risikogrupper, herunder børn) til at indtage en afbalanceret kost. Den direkte henvisning til 
indholdet af næringsstoffer som fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkerarter og 
salt/natrium udelades derfor.

Kommissionens forslag indebærer, at ernæringsprofilerne skal opstilles i løbet af 18 måneder. 
Ordføreren foreslår en længere frist for definitionen af ernæringskriterierne, som vil kunne 
blive op til 24 måneder. Dette vil give EFSA mulighed for at få mere tid til at afgive sin 
udtalelse efter at have hørt de videnskabelige miljøer. Det er nemlig meget vigtigt, at 
ernæringsprofilerne bygger på et solidt videnskabeligt grundlag. Ordføreren kan acceptere 
komitologiproceduren på betingelse af, at Parlamentet inddrages i høringen af de berørte 
parter.

En effektiv strategi for bistand til forbrugerne med at træffe velinformerede sunde kostvalg 
bør ikke klassificere fødevarer eller kategorier af fødevarer som "gode" eller "dårlige". Det er 
almindeligt og videnskabeligt bevist, at der ikke findes "gode" og "dårlige" fødevarer, men 
kun "gode" og "dårlige" kostvaner. 

Sundhedsanprisninger

Hvis man holder fast i, at ernærings- og sundhedsanprisninger skal bygge på almindeligt 
anerkendt videnskabelig viden, og at forordningen også stiller krav om en evaluering hos 
EFSA, kan det udledes, at alle anprisninger, som respekterer disse generelle kriterier, må være 
tilladt.

Der er imidlertid grund til at mene, at alt for generelle anprisninger bør undgås, og at 
anprisninger, der henviser til psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, bør underkastes 
meget omhyggelige regler. Hvad angår anprisninger, der henviser til kognitive funktioner, 
som er lettere at efterprøve, kan der dog indtages en anden holdning. Man bør imidlertid ikke 
vige tilbage for de vanskeligheder, der er forbundet med at bevise, om visse næringsstoffer 
eller andre fødevarestoffer reelt har en adfærdsmæssig virkning. Forskningen gør fremskridt 
på området, omend nogle gange ikke så hurtigt, som man kunne ønske. 

Hvad angår anprisningerne i artikel 11 bør der sondres mellem to situationer. Visse 
anprisninger kan lede forbrugeren ud i farlige situationer ved at bringe hans kostvaner ud af 
balance og bør derfor ikke tillades. Til andre typer anprisninger, f.eks. vedrørende 
vægtkontrol, bør der kunne stilles krav om en særlig tilladelse. Det forekommer 
hensigtsmæssigt at tillade anvendelsen af videnskabeligt beviste anprisninger som dem, der 
henviser til mæthedsfornemmelse eller nedsat sultfølelse. Overvægt er ved at blive et alvorligt
problem i de moderne samfund, og Kommissionen forelægger forhåbentlig meget snart et 
forslag om en revision af direktiv 96/8/EF.
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Endelig bør anprisninger, som henviser til lægers eller andre sundhedsfagfolks udtalelser eller 
til sundhedsorganisationer, kun tillades, hvis der er tale om organisationer, der som minimum 
- på grundlag af fælles parametre - er anerkendt af den berørte medlemsstat. En samlet 
indsats, der forener sundhedsfagfolk og kompetente myndigheder, kan kun være gavnlig for 
forbrugeren.

Godkendelsesprocedure

Ordføreren erkender, at der er behov for en godkendelsesprocedure, men sætter 
spørgsmålstegn ved:

- den omstændighed, at de frister, der vil blive fastsat af såvel Kommissionen som 
EFSA, kun vil være vejledende,

- de manglende bestemmelser om databeskyttelse i tilfælde, hvor der gives afslag på 
godkendelse,

- de nationale myndigheders rolle og deres forhold til EFSA.

Af hensyn til den juridiske sikkerhed og for at opnå en hurtig godkendelsesprocedure bør de 
frister, der opstilles, være korte og ufravigelige, og det bør fortsat være muligt at indgå aftaler 
om accept af en eventuel anvendelse af de pågældende oplysninger under overholdelse af 
reglerne om intellektuel ejendomsret. Mens godkendelsesproceduren fortsat bør foregå 
centralt hos EFSA, bør ansøgningerne kunne indgives på nationalt plan, dvs. til kompetente 
nationale myndigheder, for at forenkle proceduren især af hensyn til de små og mellemstore 
virksomheder.

Bilaget

Der bør tilføjes en række nye anprisninger i bilaget til forordningen, da de vil give 
fødevareindustrien et klart og positivt signal og gøre det muligt at gennemføre forordningen 
hurtigt. Derfor tilføjes anprisninger vedrørende omega 3-fedtsyrer og umættet, enkeltumættet 
og flerumættet fedt.

Konklusioner

Selv om ordføreren ikke kan tilslutte sig Kommissionens forslag i alle detaljer, indrømmer 
hun Kommissionen den fortjeneste at have forelagt dette stærkt påkrævede forslag til 
forordning til rette tid. Der bør imidlertid erindres, at der under sidste valperiode fandt en 
indgående debat sted, og at vi derfor ikke starter på bar bund. I denne forbindelse vil jeg gerne 
udtrykke påskønnelse af det glimrende arbejde, der blev udført af min kollega Mauro Nobilia, 
der var ordfører om dette lovforslag i sidste valgperiode. I mellemtiden har Rådet bevæget sig 
en hel del i drøftelserne om forslaget, hvilket på ingen måde er til hinder for, at Europa-
Parlamentet kan indtage en beslutsom holdning. 


