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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om näringspåståenden och 
hälsopåståenden om livsmedel
(KOM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0424)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0329/2003),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6

(6) Konsumenterna kan tro att livsmedel 
som saluförs med påståenden har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med 
liknande eller andra produkter utan tillsats 
av sådana näringsämnen. Detta kan 
uppmuntra konsumenterna att göra val som 
direkt påverkar deras totala intag av 
enskilda näringsämnen eller andra ämnen 
på ett sätt som skulle strida mot 
vetenskapliga råd. För att motverka denna 

(6) Konsumenterna kan tro att livsmedel 
som saluförs med påståenden har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med 
liknande eller andra produkter utan tillsats 
av sådana näringsämnen. Detta kan 
uppmuntra konsumenterna att göra val som 
direkt påverkar deras totala intag av 
enskilda näringsämnen eller andra ämnen 
på ett sätt som skulle strida mot 
vetenskapliga råd. För att motverka denna 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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potentiella oönskade effekt är det lämpligt 
att införa vissa begränsningar när det gäller 
produkter som är försedda med påståenden. 
Faktorer som förekomsten av vissa ämnen,
till exempel alkoholhalten i en produkt, 
eller en produkts näringsprofil är lämpliga 
kriterier när det gäller att bestämma 
huruvida en produkt kan förses med ett 
påstående.

potentiella oönskade effekt är det lämpligt 
att införa vissa begränsningar när det gäller 
produkter som är försedda med påståenden. 
Faktorer som förekomsten av vissa ämnen i 
en produkt, eller en produkts näringsprofil 
är lämpliga kriterier när det gäller att 
bestämma huruvida en produkt kan förses 
med ett påstående.

Motivering

I enlighet med artikel 4.

Ändringsförslag 2
Skäl 7

(7) När man fastställer en näringsprofil kan 
man beakta mängden av olika 
näringsämnen och ämnen med en 
näringsmässig eller fysiologisk effekt, 
särskilt fett, mättat fett, transfettsyror, salt, 
natrium och socker, som enligt 
rekommendationerna inte bör utgöra en 
alltför stor del av den totala kosten, eller 
fleromättade och enkelomättade fetter, 
andra tillgängliga kolhydrater än socker, 
vitaminer, mineralämnen, protein och 
kostfibrer. När näringsprofilerna bestäms 
skall de olika kategorierna av livsmedel 
och deras andel av och betydelse för den 
totala kosten beaktas. Det kan hända att
man måste bevilja undantag från 
skyldigheten att respektera etablerade 
näringsprofiler när det gäller vissa 
livsmedel eller kategorier av livsmedel, 
beroende på vilken betydelse de har och 
hur stor andel de utgör av befolkningens 
kost. Detta arbete är tekniskt komplicerat 
och det bör vara kommissionen som antar 
de relevanta bestämmelserna.

(7) När man fastställer en näringsprofil kan 
man beakta mängden av olika 
näringsämnen och ämnen med en 
näringsmässig eller fysiologisk effekt, 
särskilt fett, mättat fett, transfettsyror, salt, 
natrium och socker, som enligt 
rekommendationerna inte bör utgöra en 
alltför stor del av den totala kosten, eller 
fleromättade och enkelomättade fetter, 
andra tillgängliga kolhydrater än socker, 
vitaminer, mineralämnen, protein och 
kostfibrer. När näringsprofilerna bestäms 
skall de olika kategorierna av livsmedel 
och deras andel av och betydelse för den 
totala kosten beaktas. Det kan hända att 
man måste bevilja undantag från 
skyldigheten att respektera etablerade 
näringsprofiler när det gäller vissa 
livsmedel eller kategorier av livsmedel, 
beroende på vilken betydelse de har och 
hur stor andel de utgör av befolkningens 
kost. Detta arbete är tekniskt komplicerat 
och det bör vara kommissionen som antar 
de relevanta bestämmelserna, efter samråd 
med livsmedelsmyndigheten.

Motivering

I enlighet med artikel 4.
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Ändringsförslag 3
Skäl 11

(11) Vetenskapliga belägg bör vara den 
viktigaste aspekten att beakta vid 
användningen av näringspåståenden och 
hälsopåståenden, och de 
livsmedelsföretagare som använder 
påståenden bör motivera dem.

(11) Vetenskapliga belägg bör vara den 
viktigaste aspekten att beakta vid 
användningen av näringspåståenden och 
hälsopåståenden, och de 
livsmedelsföretagare som använder 
påståenden bör motivera dem. Man bör 
dock inte glömma att små och medelstora 
företag kan ha vissa strukturella och 
organisatoriska brister.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att i överensstämmelse med artikel 14 klarlägga vissa 
svårigheter som små och medelstora företag tampas med, såsom oförmågan att översätta ett 
näringspåstående till de olika språken.

Ändringsförslag 4
Skäl 19

(19) En mångsidig och balanserad kost är 
en förutsättning för god hälsa och enskilda 
produkters betydelse skall ses i 
förhållande till hela kosten. Kosten är 
också en av de många faktorer som 
påverkar uppkomsten av vissa mänskliga 
sjukdomar. Andra faktorer som ålder, 
genetiskt anlag, nivån av fysisk aktivitet, 
bruk av tobak och andra 
beroendeframkallande ämnen, 
miljöfaktorer och stress kan alla påverka 
uppkomsten av mänskliga sjukdomar. 
Särskilda märkningskrav bör därför gälla 
för påståenden om minskad risk för 
sjukdom.

(19) En mångsidig och balanserad kost i 
vilken man även beaktar de olika 
kostvanorna i medlemsstaterna, som är 
värden som bör respekteras och bevaras, 
är en grundläggande förutsättning för god 
hälsa, och också en enskild produkt kan 
ha en obestridlig betydelse för hela kosten. 
Kosten är också en av de många faktorer 
som påverkar uppkomsten av vissa 
mänskliga sjukdomar. Andra faktorer som 
ålder, genetiskt anlag, nivån av fysisk 
aktivitet, bruk av tobak och andra 
beroendeframkallande ämnen, 
miljöfaktorer och stress kan alla påverka 
uppkomsten av mänskliga sjukdomar. 
Särskilda märkningskrav bör därför gälla 
för påståenden om minskad risk för 
sjukdom.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skydda produktionen och spridningen av typiska produkter 
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som är grundläggande för människors hälsa.

Ändringsförslag 5
Skäl 26

(26) Det behövs en övergångsperiod för att 
livsmedelsföretagarna skall kunna anpassa 
sig till kraven i denna förordning.

(26) Det behövs en övergångsperiod för att 
livsmedelsföretagarna skall kunna anpassa 
sig till kraven i denna förordning, framför 
allt när det gäller små och medelstora 
företag.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att framhäva de små och medelstora företagens svårigheter 
att anpassa sig till dylika ändringar i lagstiftningen.

Ändringsförslag 6
Artikel 1, punkt 3

3. Näringspåståenden och 
hälsopåståenden som inte följer denna 
förordning skall betraktas som 
vilseledande reklam enligt rådets direktiv 
84/450/EEG.

3. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av följande 
gemenskapsbestämmelser:

– Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 
maj 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel1 och de 
direktiv som antagits på denna grund.
– Rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 
juli 1980 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
utvinning och saluförande av naturliga 
mineralvatten2.
– Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 
november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten3.
__________
1 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.
2 EGT L 229, 30.8.1980, s. 1.
3 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att betona att befintlig gemenskapslagstiftning om 
specialdestinerade livsmedel fortsätter att gälla.

Ändringsförslag 7
Artikel 1, punkt 4

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av särskilda bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen om livsmedel 
för särskilda näringsändamål.

utgår

Ändringsförslag 8
Artikel 2, stycke 1

I denna förordning skall definitionerna av 
”livsmedel”, ”livsmedelsföretagare”, 
”utsläppande på marknaden” och 
”slutkonsument” i enlighet med artikel 2, 
artiklarna 3.3, 3.8 och 3.18 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/20021 vara 
tillämpliga.
__________
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

I denna förordning skall

a) definitionerna av ”livsmedel”, 
”livsmedelsföretagare”, ”utsläppande på 
marknaden” och ”slutkonsument” i 
enlighet med artikel 2, artiklarna 3.3, 3.8 
och 3.18 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 vara 
tillämpliga,
b) definitionen av ”kosttillskott” i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosttillskott1 och 
definitionerna av 
”näringsvärdesdeklaration”, ”protein”, 
”kolhydrat”, ”sockerarter”, ”fett”, 
”mättade fettsyror”, ”enkelomättade 
fettsyror”, ”fleromättade fettsyror” och 
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”kostfibrer” i enlighet med rådets direktiv 
90/496/EEG vara tillämpliga,
c) även definitionen av ”märkning” som 
ges i artikel 1.3 a i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG av den 
20 mars 2000 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
märkning och presentation av livsmedel 
samt om reklam för livsmedel2 vara 
tillämplig.
__________
1 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.
2 EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

Motivering

Alla befintliga definitioner i gemenskapens livsmedelslagstiftning fortsätter att tillämpas.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, stycke 2, led 8

(8) genomsnittskonsument: en konsument 
som är tämligen välinformerad och 
tämligen uppmärksam och försiktig.

(8) genomsnittskonsument: en konsument 
som är korrekt informerad och tämligen 
uppmärksam och försiktig. Då ett 
näringspåstående eller hälsopåstående 
avser en särskild grupp är det viktigt att ta 
hänsyn till denna grupps 
genomsnittsmedlem.

Motivering

Avsikten är att garantera ett skydd för konsumentgrupper såsom barn, åldringar och andra 
särskilt sårbara grupper.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, stycke 2, led a

(a) vara felaktiga eller vilseledande, (a) vara felaktiga, tvetydiga eller 
vilseledande,

Ändringsförslag 11
Artikel 3, stycke 2, led c
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(c) ange eller antyda att en balanserad och 
mångsidig kost inte kan ge lämpliga 
mängder av näringsämnen i allmänhet,

(c) ange eller antyda att en balanserad och 
mångsidig kost inte kan ge lämpliga 
mängder av näringsämnen i allmänhet; de 
nationella myndigheterna skall ha rätt att 
bevilja undantag i enlighet med artikel 21,

Motivering

Tilläggen har gjorts med tanke på varje stats behov av att åtgärda vissa näringsbrister som 
förekommer i begränsade områden och behovet av att respektera kostvanorna i de enskilda 
länderna.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, titeln

Begränsningar vad gäller användningen 
av näringspåståenden och hälsopåståenden

Villkor för användningen av 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 1

1. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har antagits skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
fastställa särskilda näringsprofiler som 
livsmedel eller vissa kategorier av 
livsmedel måste uppfylla för att förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden.

1. Senast 24 månader efter det att denna 
förordning har antagits och efter samråd 
med livsmedelsmyndigheten skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 23.2, 
fastställa särskilda näringsprofiler som 
livsmedel eller vissa kategorier av 
livsmedel måste uppfylla för att förses med 
näringspåståenden eller hälsopåståenden.

Näringsprofilerna skall särskilt fastställas
med hänvisning till mängderna av 
följande näringsämnen i livsmedlet:

Näringsprofilerna för livsmedel eller vissa 
kategorier av livsmedel skall fastställas
särskilt med beaktande av

(a) fett, mättade fettsyror, transfettsyror, – mängden av vissa näringsämnen och 
andra ämnen som ingår i livsmedlet,

(b) socker – livsmedlets (eller 
livsmedelskategoriernas) bidrag till eller 
betydelse för kosten, med tillbörlig hänsyn 
tagen till kostvanorna och de varierande 
konsumtionsmodellerna i de olika 
medlemsstaterna,

(c) salt/natrium. – livsmedlets eller livsmedelskategoriernas 
totala näringsmässiga sammansättning 
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och förekomsten av näringsämnen som 
vetenskapligt har bevisats ha gynnsamma 
effekter på hälsan.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa, särskilt 
vilken betydelse näringsämnen och andra 
ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologiska effekter har för kroniska 
sjukdomar. När näringsprofilerna fastställs 
skall kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.

Näringsprofilerna skall grundas på 
vetenskapliga fakta om kost och nutrition 
och om deras förhållande till hälsa. När 
näringsprofilerna fastställs skall 
kommissionen rådfråga 
livsmedelsmyndigheten och samråda med 
berörda parter, särskilt 
livsmedelsföretagare och 
konsumentgrupper.

Undantag och uppdateringar för att ta 
hänsyn till relevant vetenskaplig utveckling 
skall fastställas i enlighet med det 
förfarandet som avses i artikel 23.2.

Särskilda undantag från skyldigheten att 
respektera näringsprofilerna för att få 
använda näringspåståenden eller 
hälsopåståenden och uppdateringar för att 
ta hänsyn till relevant vetenskaplig 
utveckling skall fastställas i enlighet med 
det förfarandet som avses i artikel 23.2.

Motivering

Användningen av näringsprofiler eller liknande system i olika länder har lärt oss att dessa 
system kräver omfattande samråd och att det tar flera år att utveckla dem. Denna erfarenhet 
har visat att 18 månader är en alltför kort tid, och därför föreslås här en tidsfrist på 
24 månader.

Det är ytterst viktigt att näringsprofilerna bygger på en solid vetenskaplig grund. Därför är 
livsmedelsmyndighetens yttrande en väsentlig förutsättning för en vidareutveckling av 
näringsprofilerna. Livsmedelsmyndigheten bör beakta varje näringsämnes roll i ett särskilt 
livsmedel eller i en särskild livsmedelskategori, och den bör i sina överväganden även ta 
hänsyn till de särskilda livsmedlens eller livsmedelskategoriernas betydelse för den totala 
kosten.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 2

2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller reducerade 
mängder fett, mättade fettsyror, 
transfettsyror och socker, salt/natrium vara 
tillåtna, under förutsättning att de är 

2. Genom undantag från punkt 1 skall 
näringspåståenden som gäller minskning 
av fett, mättade fettsyror, transfettsyror och 
socker, salt/natrium vara tillåtna, utan 
hänvisning till det specifika kriteriet för 
det näringsämne som påståendet gäller, 
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förenliga med villkoren i denna förordning. under förutsättning att de är förenliga med 
villkoren i denna förordning.

Ändringsförslag 15
Artikel 5, punkt 1, led a

(a) Det har påvisats att förekomsten, 
avsaknaden eller den reducerade mängden 
av det ämne som påståendet gäller har en 
gynnsam näringsmässig eller fysiologisk 
effekt, och detta har bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

(a) Det har påvisats att förekomsten, 
avsaknaden eller den reducerade mängden 
av det näringsämne eller andra ämne som 
påståendet gäller har en gynnsam 
näringsmässig eller fysiologisk effekt, och 
detta har bekräftats av allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta.

Motivering

I överensstämmelse med artikel 4.

Ändringsförslag 16
Artikel 5, punkt 1, led b, inledningen

(b) Det ämne som påståendet gäller (b) Det näringsämne eller andra ämne 
som påståendet gäller

Motivering

I överensstämmelse med artikel 4.

Ändringsförslag 17
Artikel 5, punkt 1, led c

(c) I tillämpliga fall, det ämne som 
påståendet gäller är i en form som kan 
tillgodogöras av kroppen.

(c) I tillämpliga fall, det näringsämne eller 
andra ämne som påståendet gäller är i en 
form som kan tillgodogöras av kroppen.

Motivering

I överensstämmelse med artikel 4.

Ändringsförslag 18
Artikel 5, punkt 1, led d
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(d) Den mängd som rimligtvis kommer att 
konsumeras ger en betydande mängd av 
det ämne som påstående gäller, såsom 
fastställs i gemenskapens lagstiftning eller, 
om sådana bestämmelser inte finns, i en 
betydande mängd som kommer att ge den 
näringsmässiga eller fysiologiska effekt 
som anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

(d) Den mängd som rimligtvis kommer att 
konsumeras ger en betydande mängd av 
det näringsämne eller andra ämne som 
påståendet gäller, såsom fastställs i 
gemenskapens lagstiftning eller, om sådana 
bestämmelser inte finns, i en betydande 
mängd som kommer att ge den 
näringsmässiga eller fysiologiska effekt 
som anges, vilket bekräftats av allmänt 
vedertagna vetenskapliga fakta.

Motivering

I överensstämmelse med artikel 4.

Ändringsförslag 19
Artikel 10, punkt 2, inledningen

2. Hälsopåståenden skall endast tillåtas om 
följande uppgifter ingår på märkningen:

2. Hälsopåståenden skall endast tillåtas om 
följande uppgifter ingår på märkningen
eller, då märkning saknas, i 
presentationen och i reklamen:

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att i lagstiftningen inkludera eventuella produkter som saknar 
märkning.

Ändringsförslag 20
Artikel 11

Underförstådda hälsopåståenden Begränsningar vad gäller användningen 
av vissa hälsopåståenden

1. Följande underförstådda
hälsopåstående skall inte tillåtas:

1. Följande hälsopåståenden skall inte 
tillåtas:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.

(a) Påståenden som låter förstå att hälsan 
skulle kunna påverkas om man inte 
konsumerar livsmedlet.

(b) Påstående som hänvisar till
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.

(b) Påståenden som hänvisar till relativ 
eller absolut viktminskning.

(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
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direktiv 96/8/EG, påståenden som 
hänvisar till viktminskning eller 
viktkontroll, eller till hur snabbt eller hur 
mycket man kan gå ner i vikt om man 
nyttjar dessa produkter, eller som 
hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller 
ökad mättnadskänsla, eller till en 
reducering av den energi som fås från 
kosten.
(d) Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller från deras 
branschorganisationer eller 
välgörenhetsorganisationer, eller som 
låter förstå att hälsan skulle kunna 
påverkas om man inte konsumerar 
livsmedlet.
2. I tillämpliga fall skall kommissionen, 
efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten, offentliggöra 
noggranna riktlinjer för tillämpningen av 
denna artikel.

2. Följande hälsopåståenden skall tillåtas 
endast om de uttryckligen godkänts i 
enlighet med artikel 10.1 och artikel 13.1:

(a) Påståenden som hänvisar till 
näringsämnets eller livsmedlets allmänna, 
ospecifika fördelar för den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.
(b) Påståenden som hänvisar till 
psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner.
(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/8/EG, påståenden som 
hänvisar till viktminskning eller 
viktkontroll, eller till nedsatt 
hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla, 
eller till en reducering av den energi som 
fås från kosten.
3. Påståenden som hänvisar till råd från 
läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, eller till deras 
branschorganisationer eller till 
välgörenhetsorganisationer 
(frivilligorganisationer) skall tillåtas 
endast om
(a) påståendet har gjorts av en 
organisation som är erkänd av de 
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nationella myndigheterna eller 
gemenskapsmyndigheterna,
(b) det finns ett skriftligt avtal mellan de 
två parterna,
(c) uppgifter om rekommendationen 
offentliggörs på ett lättillgängligt sätt 
(t.ex. på företagens och de erkända 
organisationernas webbplatser).
4. I tillämpliga fall skall kommissionen, 
efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten, 
livsmedelsindustrin och konsumenterna 
offentliggöra noggranna riktlinjer för 
tillämpningen av punkt 2.

Motivering

Genom denna förordning tillåts hälsopåståenden och näringspåståenden som är vetenskapligt 
bevisade och som godkänts av livsmedelsmyndigheten.

Med tanke på det stora utbudet av olika livsmedel är det föga troligt att ett enda livsmedel 
skulle vara den enda källan till ett näringsämne eller en väsentlig ingrediens. Därför bör 
påståenden som anger att hälsan kan påverkas om man inte konsumerar ett särskilt livsmedel 
betraktas som vilseledande för konsumenten.

Påståenden som hänvisar till allmänna fördelar, psykologiska och beteenderelaterade 
funktioner, viktminskning, viktkontroll, nedsatt hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla, eller 
till en reducering av den energi som fås från kosten, borde tillåtas i enlighet med artikel 10.1 
och artikel 13.1.

Idag går forskningen framåt och det vore ogynnsamt både för EU:s vetenskapliga 
målsättningar och för den europeiska livsmedelsindustrins innovationskraft att förbjuda dessa 
påståenden om de kan bevisas vetenskapligt. Dessutom skulle de europeiska konsumenterna 
berövas sunda alternativ som kan berika kosten.

Det är gängse praxis i vissa medlemsstater i Europeiska unionen att läkare och annan hälso-
och sjukvårdspersonal, deras branschorganisationer eller andra frivilligorganisationer 
stöder särskilda påståenden.

Denna praxis bör tillåtas i Europeiska unionen enbart om samarbetet med hälso- och 
sjukvårdspersonal och/eller organisationer uppfyller följande kriterier:

1/ Hälso- och sjukvårdspersonalen och/eller organisationerna är erkända av behöriga 
nationella myndigheter.

2/ Det finns ett skriftligt avtal mellan parterna.
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3/ Uppgifter om rekommendationerna är offentligt tillgängliga.

Ändringsförslag 21
Artikel 12, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 10.1 får
hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta och utan problem 
förstås av genomsnittskonsumenten, göras 
om de är upptagna på den förteckning som 
avses i punkt 2.

1. Hälsopåståenden som beskriver ett 
näringsämnes eller annat ämnes betydelse 
för kroppens tillväxt, utveckling och 
normala fysiologiska funktioner, och som 
bygger på allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta och utan problem 
förstås av genomsnittskonsumenten, får 
göras utan att de underkastas det 
förfarande för godkännande som avses i 
artiklarna 14–17 om de är upptagna på den 
förteckning som avses i punkt 2a.

Motivering

En precisering om att det i samband med denna typ av påståenden inte krävs något 
förfarande för godkännande (jfr artiklarna 14–17) utan bara en enkel anmälan.

Ändringsförslag 22
Artikel 12, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de påståenden 
som avses i punkt 1 senast den .... [sista 
dagen i den månad då denna förordning 
antogs + 1 år].

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
lämna förteckningar över de påståenden 
som avses i punkt 1 senast den .... [sista 
dagen i den månad då denna förordning 
antogs + 1 år].

Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23, anta en 
gemenskapsförteckning över de tillåtna 
påståenden som avses i punkt 1 och som 
beskriver ett näringsämnes eller annat 
ämnes betydelse för kroppens tillväxt, 
utveckling och normala fysiologiska 
funktioner senast den ... [sista dagen i den 
månad då denna förordning antogs + 
3 år].
Ändringar av förteckningen skall antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 



PE 353.302v02-00 18/33 PR\551240SV.doc
Delvis extern översättning

SV

artikel 23, antingen på kommissionens 
eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat.

Ändringsförslag 23
Artikel 12, punkt 2a (ny)

2a. Efter att ha samrått med 
livsmedelsmyndigheten skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23, anta en 
gemenskapsförteckning över de tillåtna 
påståenden som avses i punkt 1 och som 
beskriver ett näringsämnes eller annat 
ämnes betydelse för kroppens tillväxt, 
utveckling och normala fysiologiska 
funktioner, och alla nödvändiga villkor 
för användningen av dessa påståenden 
senast den ... [sista dagen i den månad då 
denna förordning antogs + 3 år].

Motivering

Precisering om att ett påstående måste användas i ett bestämt sammanhang.

Ändringsförslag 24
Artikel 12, punkt 2b (ny)

2b. Ändringar av förteckningen skall, 
efter samråd med livsmedelsmyndigheten, 
antas i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 23, antingen på 
kommissionens eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat.

Motivering

Precisering om att livsmedelsmyndigheten måste rådfrågas.

Ändringsförslag 25
Artikel 12, punkt 3

3. Från och med den dag då denna utgår
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förordning träder i kraft till och med den 
dag då den förteckning som avses i andra 
stycket i punkt 2 antas, får 
hälsopåståenden som avses i punkt 1 
göras på livsmedelsföretagarens ansvar, 
under förutsättning att de är förenliga 
med denna förordning och med gällande 
nationella bestämmelser som är 
tillämpliga på dem och utan att det 
påverkar antagandet av de skyddsåtgärder 
som avses i artikel 22.

Motivering

Se tillägget till artikel 26.

Ändringsförslag 26
Artikel 14, punkt 1

1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1 skall en ansökan lämnas in till
livsmedelsmyndigheten.

1. För att få det godkännande som anges i 
artikel 10.1 skall en ansökan lämnas in i 
enlighet med följande punkter.

Livsmedelsmyndigheten skall göra 
följande:
(a) Skriftligt bekräfta att ansökan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande 
av ansökan anges.
(b) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till 
ansökan och all kompletterande 
information som sökanden lämnat in.
(c) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som 
nämns i punkt 3.f.

Ändringsförslag 27
Artikel 14, punkt 1a (ny)

1a. Ansökan skall sändas till en 
medlemsstats behöriga nationella 
myndighet.
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(a) Den behöriga nationella myndigheten 
skall göra följande:
(i) Skriftligen bekräfta att ansökan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet skall dagen för mottagande 
av ansökan anges.
(ii) Utan dröjsmål underrätta 
livsmedelsmyndigheten om ansökan.
(iii) Ge livsmedelsmyndigheten tillgång 
till ansökan och all kompletterande 
information som sökanden lämnat in.
(b) Livsmedelsmyndigheten skall göra 
följande:
(i) Utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna och kommissionen om 
ansökan, samt ge dem tillgång till 
ansökan och all kompletterande 
information som sökanden lämnat in.
(ii) Ge allmänheten tillgång till den 
sammanfattning av handlingarna som 
nämns i punkt 2 f.

Motivering

Genom ändringsförslaget önskar föredraganden fästa uppmärksamhet vid förfarandet för 
godkännande och framhäva de problem som uppstår i små och medelstora företag som inte är 
i stånd att översätta påståenden till de olika språken. Kommissionen uppmanas att lägga fram 
förslag angående detta.

Ändringsförslag 28
Artikel 14, punkt 2, led b

(b) Det livsmedel eller den kategori av 
livsmedel som hälsopåståendet gäller och 
dess särskilda egenskaper.

(b) Det näringsämne eller andra ämne 
eller det livsmedel eller den kategori av 
livsmedel som hälsopåståendet gäller och 
dess särskilda egenskaper.

Motivering

Genom ändringsförslaget önskar föredraganden fästa uppmärksamhet vid förfarandet för 
godkännande och framhäva de problem som uppstår i små och medelstora företag som inte är 
i stånd att översätta påståenden till de olika språken. Kommissionen uppmanas att lägga fram 
förslag angående detta.
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Ändringsförslag 29
Artikel 14, punkt 2, led e

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen.

(e) Ett förslag till formulering (på alla 
EU-språk) av det hälsopåstående som 
ansökan om godkännande gäller, samt i 
tillämpliga fall, av särskilda villkor för 
användningen; exemplifierande 
specialåtgärder för små och medelstora 
företag får beslutas om i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 23.2.

Ändringsförslag 30
Artikel 14, punkt 4

4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
offentliggöra detaljerad vägledning för att 
hjälpa sökande att utarbeta och lägga fram 
sina ansökningar.

4. Före dagen då denna förordning börjar 
tillämpas skall livsmedelsmyndigheten 
utarbeta och offentliggöra detaljerad 
vägledning för att hjälpa sökande att 
utarbeta och lägga fram sina ansökningar.

Ändringsförslag 31
Artikel 15, punkt 1

1. Livsmedelsmyndigheten skall sträva 
efter att avge sitt yttrande inom 
tre månader från den dag då en giltig 
ansökan togs emot. Denna tidsfrist skall 
förlängas om livsmedelsmyndigheten ber 
den sökande om kompletterande uppgifter i 
enlighet med punkt 2.

1. Livsmedelsmyndigheten skall sträva 
efter att avge sitt yttrande inom 
sex månader från den dag då en giltig 
ansökan togs emot. Denna tidsfrist skall 
förlängas om livsmedelsmyndigheten ber 
den sökande om kompletterande uppgifter i 
enlighet med punkt 2.

Ändringsförslag 32
Artikel 15, punkt 2

2. Livsmedelsmyndigheten får vid behov 
anmoda sökanden att komplettera 
uppgifterna i ansökan inom en fastställd 
tidsfrist.

2. Livsmedelsmyndigheten eller en av de 
behöriga nationella myndigheterna i dess 
ställe får vid behov anmoda sökanden att 
komplettera uppgifterna i ansökan inom en 
fastställd tidsfrist.
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Ändringsförslag 33
Artikel 19, punkt 1

Skydd för uppgifter Sekretess, dataskydd och respekt för 
förvärvade rättigheter
a) Sekretess
1. Innehavaren av godkännandet kan 
ange vilken del av den information som 
lämnats in enligt denna förordning som 
han önskar skall behandlas konfidentiellt 
på grund av att utlämnande av denna 
information påtagligt kan skada hans 
konkurrenssituation. Verifierbara skäl 
måste i sådana fall anges.
2. Kommissionen skall efter samråd med 
sökanden avgöra vilken information som 
bör behandlas konfidentiellt utöver den 
som anges i punkt 3, och beslutet skall 
meddelas sökanden.
3. Följande information skall inte 
betraktas som konfidentiell:
i) Namnet och de utmärkande egenskaper 
hos livsmedlet som ger det dess 
hälsobringande effekter.
ii) Slutsatserna från de studier som utförts 
på in vitro-modeller, på djur och på 
människor, och som är relevanta för 
utvärderingen av livsmedlets och dess 
beståndsdelars inverkan på människors 
näringsintag och hälsa.
iii) De metoder för att upptäcka eller 
kvantifiera livsmedlets eller dess 
beståndsdelars utmärkande egenskaper 
som eventuellt är nödvändiga för en 
officiell kontroll.
4. Utan hinder av punkt 2 skall 
livsmedelsmyndigheten på begäran förse 
kommissionen och medlemsstaterna med 
all information den har tillgång till, 
inklusive sådan som betecknas som 
konfidentiell i enlighet med punkt 2.
5. Livsmedelsmyndigheten skall tillämpa 
principerna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om 
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allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar1 när den 
handlägger ansökningar om tillgång till 
handlingar som innehas av denna 
myndighet.
6. Medlemsstaterna, kommissionen och 
livsmedelsmyndigheten skall säkerställa 
sekretessen för all information som 
bedöms som konfidentiell i enlighet med 
punkt 2 utom då denna information bör 
offentliggöras för att skydda människors 
hälsa. Medlemsstaterna skall handlägga 
ansökningar om tillgång till handlingar 
som tagits emot enligt denna förordning i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) 
nr 1049/2001.
7. Om en sökande tar tillbaka eller har 
tagit tillbaka en ansökan skall 
medlemsstaterna, kommissionen och 
livsmedelsmyndigheten respektera 
sekretessen för kommersiell och 
industriell information, bland annat 
information om forskning och utveckling 
liksom information om vars sekretess 
kommissionen och sökanden är oense.
b) Dataskydd

1. De vetenskapliga uppgifter och annan 
information som ges i 
ansökningshandlingarna och som krävs 
enligt artikel 14.2 får inte användas till 
förmån för en annan sökande under en 
sjuårsperiod räknat från dagen för 
godkännandet, om inte den andra sökanden 
har kommit överens med den tidigare 
sökanden att dessa uppgifter får användas. 
Detta gäller om

1. De vetenskapliga uppgifter och annan 
information som ges i 
ansökningshandlingarna i enlighet med 
artikel 10 och som skyddas enligt 
artikel 19 får inte användas till förmån för 
en annan sökande under en sjuårsperiod 
räknat från dagen för godkännandet, om 
inte den andra sökanden har kommit 
överens med den tidigare sökanden att 
dessa uppgifter får användas.

(a) de vetenskapliga uppgifterna och den
övriga informationen har förklarats 
konfidentiella av de tidigare sökanden när 
den tidigare ansökan lämnades in,

2. När denna sjuårsperiod löper ut får 
resultaten av hela eller delar av den 
utvärdering som gjorts på grundval av de 
vetenskapliga uppgifter och den 
information som finns i 
ansökningshandlingarna användas av 
livsmedelsmyndigheten till förmån för en 
annan sökande.
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(b) den tidigare sökanden hade ensamrätt 
att använda de konfidentiella uppgifterna 
när den tidigare ansökan lämnades in, 
samt
(c) hälsopåståendet inte kunde ha 
godkänts utan de konfidentiella uppgifter 
som lämnats in av den tidigare sökanden.

c) Respekt för förvärvade rättigheter
Inlämnande av ansökan, bekräftelse på 
mottagande samt godkännande av ett 
påstående skall göras utan att det 
påverkar sökandens eventuella 
immateriella rättigheter till detta 
påstående eller till vetenskapliga uppgifter 
eller information som ingår i 
ansökningshandlingarna. Dessa 
rättigheter skall bedömas i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen eller 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
inte står i strid med 
gemenskapslagstiftningen.
__________
1 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

Motivering

Ett tillräckligt dataskydd är nödvändigt för att stimulera investering i forskning, främja 
innovation och säkra lojal konkurrens. Sökanden bör med en lämplig motivering och i 
samförstånd med kommissionen kunna ange vilken information som bör behandlas 
konfidentiellt på grund av att utlämnande av denna information påtagligt skulle kunna skada 
sökandens konkurrenssituation. Om en sökande tar tillbaka sin ansökan skall 
medlemsstaterna, kommissionen och livsmedelsmyndigheten respektera sekretessen för den 
kommersiella och industriella information som inlämnats. De vetenskapliga uppgifter och 
annan information som ges i ansökningshandlingarna och som skyddas enligt artikel 19 får 
inte användas till förmån för en annan sökande under en sjuårsperiod, om inte den tidigare 
sökanden har givit sitt tillstånd härtill.

Ändringsförslag 34
Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.
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Den skall tillämpas från och med den 
[första dagen i den sjätte månaden efter 
dagen för offentliggörandet].

Den skall tillämpas från och med den 
[första dagen i den artonde månaden efter 
dagen för offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden 
eller som märks före det datumet och som 
inte är förenliga med denna förordning får 
saluföras till och med den [sista dagen i 
den elfte månaden efter dagen för 
offentliggörandet].

Livsmedel som släpps ut på marknaden 
eller som märks före det datum då denna 
förordning träder i kraft och som inte är 
förenliga med denna förordning får 
saluföras till och med den [sista dagen i 
den elfte månaden efter dagen för 
tillämpning] eller till och med 
bäst-före-datumet, beroende på vilket som 
inträffar senare.

Från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft till och med den 
dag då den förteckning som avses i artikel 
12.2 a antas, får hälsopåståenden som 
avses i artikel 12.1 göras på 
livsmedelsföretagarens ansvar, under 
förutsättning att de är förenliga med 
denna förordning och med tillämpliga 
nationella bestämmelser och utan att det 
påverkar antagandet av de skyddsåtgärder 
som avses i artikel 22.
Hälsopåståenden, med undantag för dem 
som avses i artikel 12.1, som används i 
enlighet med gällande bestämmelser för 
livsmedel, livsmedelskategorier eller 
beståndsdelar i livsmedel vid den tidpunkt 
då denna förordning träder i kraft, får 
fortsättningsvis användas förutsatt att en 
ansökan görs i enlighet med artikel 14 
inom tolv månader efter det datum då 
denna förordning träder i kraft och till 
och med sex månader efter det att ett 
slutligt beslut fattats i enlighet med 
artikel 16.

Motivering

En övergångsperiod på 18 månader måste fastställas. Försäljning av livsmedel som släppts ut 
på marknaden innan förordningen träder i kraft bör tillåtas utan hinder fram till dess att 
produktens hållbarhetstid löper ut, i enlighet med vad som tidigare fastställts i andra 
gemenskapsbestämmelser. I denna artikel föreskrivs en ytterligare åtgärd med hänsyn till 
övergångsåtgärder för påståenden som redan lagligen är i bruk på marknaden och som inte 
ingår i den gemenskapsförteckning som avses i artikel 12, och som därför kräver ett särskilt 
godkännande. Det kan ta flera månader att anpassa märkningen på förpackningen och annat 
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material i livsmedelsprodukterna. I tidsfristerna för tillämpningen bör man beakta både 
produkter med en begränsad hållbarhet, för vilka ändringar av förpackningen och andra 
eventuella ändringar kan ta åtskilliga månader i anspråk, och produkter med en lång 
hållbarhet, som redan varit förpackade vid tidpunkten för förordningens offentliggörande.

Ändringsförslag 35
Bilaga, avsnitt LÅG ENERGIHALT, stycke 1

Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
energihalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller mindre än 40 kcal 
(170 kJ)/100 g och mindre än 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml.

Ett påstående om att ett livsmedel har låg 
energihalt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller högst 40 kcal 
(170 kJ)/100 g (livsmedel i fast form) och 
högst 20 kcal (80 kJ)/100 ml (livsmedel i 
flytande form), såvida inte livsmedlet är 
ett bordssötningsmedel.

Motivering

Bordssötningsmedel är utvecklade för att användas av konsumenten i mycket små kvantiteter 
(mycket mindre än 100 g) eller exempelvis i form av tabletter att söta kaffet med. 
Bordssötningsmedlens intensiva sötma gör att måtten på 100 g förlorar sin betydelse och blir 
vilseledande för konsumenten. Även om bordssötningsmedel kan uppvisa en ”normal” 
energihalt och kolhydrathalt för 100 g eller 100 ml, dvs. upp till 400 kcal, innehåller en liten 
tablett inte mer än 0,2 kcal. En konsument skulle aldrig kunna eller vilja använda denna 
särskilda typ av livsmedelsprodukt i mängder på 100 g eller 100 ml (i vissa fall skulle dessa 
mängder motsvara ca 2 000 tabletter bordssötningsmedel). Därför vore det bättre att inte 
hänvisa till dylika måttenheter när man talar om denna kategori av livsmedel. 
Bordssötningsmedel är uttryckligen livsmedel med låg energihalt eller energifria livsmedel 
och de bör presenteras för konsumenten som sådana (i flera medlemsstater märker 
tillverkarna av bordssötningsmedel faktiskt sina produkter både med en tabell som baserar 
sig på 100 g och med en tabell som avser en enda enhet, dvs. energiinnehållet per tablett, där 
det visas att varje enhet, alltså det som konsumenterna i verkligheten konsumerar, har ett 
kalorivärde på endast 0-2). Det är därför väl befogat att förse bordssötningsmedel med 
påståendet ”låg energihalt” eller, när det gäller tabletter och flytande sötningsmedel, med 
påståendet ”energifri”.

Ändringsförslag 36
Bilaga, avsnitt ENERGIFRI, stycke 1

Ett påstående om att ett livsmedel är 
energifritt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 

Ett påstående om att ett livsmedel är 
energifritt, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 



PR\551240SV.doc 27/33 PE 353.302v02-00
Delvis extern översättning

SV

produkten innehåller mindre än 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml.

produkten innehåller högst 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml (livsmedel i flytande form) 
eller högst 8 kcal/100 g (livsmedel i fast 
form), såvida inte livsmedlet är ett 
bordssötningsmedel.

Motivering

Bordssötningsmedel är utvecklade för att användas av konsumenten i mycket små kvantiteter 
(mycket mindre än 100 g) eller exempelvis i form av tabletter att söta kaffet med. 
Bordssötningsmedlens intensiva sötma gör att måtten på 100 g förlorar sin betydelse och blir 
vilseledande för konsumenten. Även om bordssötningsmedel kan uppvisa en ”normal” 
energihalt och kolhydrathalt för 100 g eller 100 ml, dvs. upp till 400 kcal, innehåller en liten 
tablett inte mer än 0,2 kcal. En konsument skulle aldrig kunna eller vilja använda denna 
särskilda typ av livsmedelsprodukt i mängder på 100 g eller 100 ml (i vissa fall skulle dessa 
mängder motsvara ca 2 000 tabletter bordssötningsmedel). Därför vore det bättre att inte 
hänvisa till dylika måttenheter när man talar om denna kategori av livsmedel. 
Bordssötningsmedel är uttryckligen livsmedel med låg energihalt eller energifria livsmedel
och de bör presenteras för konsumenten som sådana (i flera medlemsstater märker 
tillverkarna av bordssötningsmedel faktiskt sina produkter både med en tabell som baserar 
sig på 100 g och med en tabell som avser en enda enhet, dvs. energiinnehållet per tablett, där 
det visas att varje enhet, alltså det som konsumenterna i verkligheten konsumerar, har ett 
kalorivärde på endast 0-2). Det är därför väl befogat att förse bordssötningsmedel med 
påståendet ”låg energihalt” eller, när det gäller tabletter och flytande sötningsmedel, med 
påståendet ”energifri”.

Ändringsförslag 37
Bilaga, avsnitt a efter avsnitt FRI FRÅN MÄTTAT FETT (nytt)

HÖG HALT AV OMÄTTAT FETT
Ett påstående om att ett livsmedel har en 
hög halt av omättat fett, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om minst 70 procent av fettsyrorna i 
produkten kommer från omättat fett.
Om det gäller livsmedel som av naturen 
har en hög halt av omättat fett får 
begreppet ”naturligt” läggas till före 
påståendet.

Motivering

Detta ändringsförslag, som syftar till att införa ett nytt påstående, grundar sig på den roll 
som numera tillmäts fetterna i kosten och avser att framhäva de betydande skillnader som 
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finns mellan olika fetter när det gäller kvalitet och näringsvärde. Det är ett erkänt faktum att 
fetter med hög halt av omättade fettsyror har en välgörande inverkan på människans kost, 
särskilt om de ersätter mättat eller fast fett i kosten. Därför är det viktigt att konsumenterna 
får information om fettkvaliteten tillsammans med de uppgifter som redan fastställts om 
fettmängden.

Ändringsförslag 38
Bilaga, avsnitt b efter avsnitt FRI FRÅN MÄTTAT FETT (nytt)

HÖG HALT AV ENKELOMÄTTAT 
FETT
Ett påstående om att ett livsmedel har en 
hög halt av enkelomättat fett, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om minst 45 procent av fettsyrorna i 
produkten kommer från enkelomättat fett.
Om det gäller livsmedel som av naturen 
har en hög halt av enkelomättat fett får 
begreppet ”naturligt” läggas till före 
påståendet.

Motivering

Detta ändringsförslag, som syftar till att införa ett nytt påstående, grundar sig på den roll 
som numera tillmäts fetterna i kosten. I en aktuell rapport från WHO konstateras att både den 
totala kolesterolhalten och LDL-kolesterolen minskar när det mättade fettet ersätts av 
enkelomättat fett. Därför är det viktigt att konsumenterna får information om fettkvaliteten 
tillsammans med de uppgifter som redan fastställts om fettmängden.

Ändringsförslag 39
Bilaga, avsnitt c efter avsnitt FRI FRÅN MÄTTAT FETT (nytt)

HÖG HALT AV FLEROMÄTTAT FETT
Ett påstående om att ett livsmedel har en 
hög halt av fleromättat fett, och varje 
påstående som sannolikt har samma 
innebörd för konsumenten, får endast 
göras om minst 45 procent av fettsyrorna i 
produkten kommer från fleromättat fett.
Om det gäller livsmedel som av naturen 
har en hög halt av fleromättat fett får 
begreppet ”naturligt” läggas till före 
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påståendet.

Motivering

Detta ändringsförslag, som syftar till att införa ett nytt påstående, grundar sig på den roll 
som numera tillmäts fetterna i kosten och avser att framhäva de betydande skillnader som 
finns mellan de olika fetterna när det gäller kvalitet och näringsvärde. Därför är det viktigt 
att konsumenterna får information om fettkvaliteten tillsammans med de uppgifter som redan 
fastställts om fettmängden. I många medlemsstaters lagstiftning och handlingsregler främjas 
befolkningens konsumtion av fleromättat fett, med en föreslagen genomsnittlig nivå på 
45 procent.

Ändringsförslag 40
Bilaga, avsnitt d efter avsnitt FRI FRÅN MÄTTAT FETT (nytt)

KÄLLA TILL OMEGA 3
Ett påstående om att ett livsmedel är en 
källa till omega 3, och varje påstående 
som sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om minst 
ett av följande villkor uppfylls:
– Det finns minst 0,3 g alfalinolensyra per 
100 g/100 ml livsmedel.
– Det finns minst 30 mg omega 3 med 
mycket långa kedjor per 100 g/100 ml 
livsmedel.
Förutsättningen är att minst 15 procent 
av det av WHO eller de regionala eller 
nationella myndigheterna 
rekommenderade näringsintaget 
tillgodoses genom ett genomsnittligt 
dagligt intag av livsmedlet.

Motivering

WHO rekommenderar ett ökat intag av alfalinolensyra. I många nationella och regionala 
kostråd rekommenderas ett ökat intag av omega 3-fettsyror.

Ändringsförslag 41
Bilaga, avsnitt UTAN TILLSATS AV SOCKER

Ett påstående om att ett livsmedel är utan Ett påstående om att ett livsmedel är utan 
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tillsats av socker, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten inte innehåller tillsatser av 
mono- eller disackarider eller något annat 
livsmedel som används på grund av sina 
sötande egenskaper.

tillsats av socker, och varje påstående som 
sannolikt har samma innebörd för 
konsumenten, får endast göras om 
produkten inte innehåller tillsatser av 
mono- eller disackarider eller något annat 
livsmedel som används på grund av sina 
sötande egenskaper med undantag för 
sötningsmedel såsom de definieras i 
direktiv 94/35/EG.

Motivering

Denna ändring är nödvändig i syfte att uppnå konsekvens med övrig lagstiftning.
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MOTIVERING

Inledning

Sunda kostvanor utgör grunden för en god hälsa. Bakom denna väl inövade fras ser vi nu från 
konsumenternas sida ett växande intresse för livsmedlens näringsvärde, något som tvingar 
livsmedelsindustrin att ge konsumenterna alltmer korrekt och detaljerad information om de 
livsmedel som konsumeras.

Att införa en nutritionspolicy är ett av de mål som kommissionen föreslog i vitboken om 
livsmedelssäkerhet (KOM(1999)0719). Enligt vitboken skall Europeiska unionens 
livsmedelspolitik bygga på höga standarder för livsmedelssäkerhet som syftar till att skydda 
och främja konsumenternas hälsa. Detta skydd av folkhälsan skall inte enbart omfatta 
livsmedelssäkerhet utan även kostens näringseffekter, eftersom det är vetenskapligt bevisat att 
en balanserad och varierad kost är avgörande för hälsan och det allmänna välbefinnandet.

Kommissionens förslag 

I juli 2003 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om näringspåståenden och 
hälsopåståenden om livsmedel för Europaparlamentet och rådet. Det handlar om frivilliga 
påståenden om livsmedels näringsvärde och positiva effekter för hälsa och välbefinnande.

Huvudsyftena med en reglering av denna typ av påståenden är i första hand konsumentskydd 
och livsmedelssäkerhet och i andra hand att trygga den fria rörligheten för varor. Målet är att 
nå en så hög hälsoskyddsnivå som möjligt, genom att se till att produkterna är säkra och att 
konsumentens val grundar sig på korrekt information. Det är dock inte alltid konsumenterna 
får tydliga och lättbegripliga uppgifter som gör att de kan välja rätt.

Kommissionen föreslår att det genom denna förordning inrättas en ny rättslig ram för 
näringspåståenden och hälsopåståenden som tillåter

• användning av näringspåståenden, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i 
bilagan, som innehåller en förteckning över näringspåståenden och särskilda villkor för 
användningen av dem,

• användning av hälsopåståenden, efter ett förfarande för godkännande.

Kommissionen föreslår att särskilda näringsprofiler för livsmedel och livsmedelskategorier 
fastställs genom ett kommittéförfarande och att en gemenskapsförteckning antas över 
hälsopåståenden som beskriver ett näringsämnes eller ett annat ämnes allmänt vedertagna 
funktion, på grundval av förslag som lämnas av medlemsstaterna.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet stärks i sin funktion genom att myndighetens 
medverkan i de olika faserna och förfarandena blir obligatorisk.
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Kommentarer till ändringsförslagen

Näringsprofilerna

Det första påpekandet om artikel 4 gäller villkor, snarare än begränsningar, för användningen 
av näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedel och vissa livsmedelskategorier. 
Enligt denna positiva strategi skall näringsprofilerna bestämmas utifrån ett livsmedels totala 
sammansättning och näringsmässiga innehåll. Målet är att uppmuntra konsumenten att välja 
en balanserad kost, en kost som kan rekommenderas för befolkningen i stort eller om så är 
lämpligt för vissa riskgrupper, däribland barn. Man undviker på så sätt direkta hänvisningar 
till mängden näringsämnen, som fetter, mättade fettsyror, transfettsyror, socker och 
salt/natrium.

Enligt kommissionens förslag skall näringsprofiler fastställas inom en tidsfrist på 18 månader. 
Föredraganden föreslår i stället en längre tidsfrist på upp till 24 månader för fastställandet av 
kriterier för näringsprofiler. Livsmedelsmyndigheten skulle därmed få mer tid på sig för att 
avge ett yttrande efter att ha rådfrågat vetenskaplig expertis. Det är i själva verket ytterst 
viktigt att kriterierna fastställs utifrån vetenskapliga fakta. Föredraganden kan godkänna 
kommittéförfarandet, på villkor att Europaparlamentet får medverka i samrådet med berörda 
parter.

Att dela in livsmedel och livsmedelskategorier i ”bra” eller ”dåliga” livsmedel är ingen 
effektiv metod för att hjälpa konsumenterna att välja sin kost på goda grunder. Det är allmänt 
känt och vetenskapligt erkänt att det inte finns några ”bra” eller ”dåliga” livsmedel, utan 
endast bra eller dåliga kostvanor.

Hälsopåståenden 

Om man utgår från principen att näringspåståenden skall bygga på allmänt vedertagna 
vetenskapliga fakta och att det i den aktuella förordningen också föreskrivs att 
livsmedelsmyndigheten skall göra en bedömning, kan man slå fast att alla påståenden som 
följer dessa allmänna kriterier bör tillåtas.

Det finns dock skäl att anse att alltför allmänna påståenden bör undvikas och att påståenden 
om psykologiska och beteenderelaterade funktioner bör regleras mycket noga. När det gäller 
påståenden om kognitiva funktioner, som är lättare att kontrollera, kan man emellertid inta ett 
annat förhållningssätt. Man får dock inte väja för svårigheterna med att bevisa att vissa 
näringsämnen eller andra livsmedelsämnen faktiskt har en inverkan på beteendet. Forskningen 
inom detta område går framåt, men inte alltid så snabbt som man önskar.
 

När det gäller de påståenden som regleras i artikel 11 gäller det att skilja mellan två olika 
situationer. Vissa påståenden kan försätta konsumenten i farliga situationer, särskilt genom att 
konsumentens kostvanor rubbas på ett okontrollerat sätt, och bör inte tillåtas. För andra 
påståenden, exempelvis sådana som handlar om viktkontroll, bör man kunna kräva ett särskilt
tillstånd. Det verkar befogat att tillåta användningen av påståenden som kan beläggas 
vetenskapligt, exempelvis påståenden som handlar om mättnadskänsla eller om minskad 
hungerkänsla. Fetma är på väg att bli ett av det moderna samhällets gissel, och vi väntar på att 
kommissionen så snart som möjligt lägger fram ett förslag till översyn av direktiv 96/8/EG. 
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Till sist bör påståenden som bygger på läkarutlåtanden och yttranden från annan hälso- och 
sjukvårdspersonal samt olika typer av organisationer begränsas. Sådana påståenden får 
dessutom endast styrkas av organisationer som är erkända på grundval av gemensamma 
kriterier, åtminstone i den berörda medlemsstaten. Att vårdpersonal och behöriga myndigheter 
samverkar kan endast vara till fördel för konsumenterna.

Förfarande för godkännande

Det krävs ett förfarande för godkännande, men det finns skäl att vara kritisk på följande 
punkter:

– Att både kommissionen och livsmedelsmyndigheten endast fastställer vägledande 
tidsfrister.

– Skydd för uppgifter, som exempelvis inte beviljas vid avslag på en begäran om 
godkännande.

– De nationella myndigheternas roll och deras förhållande till livsmedelsmyndigheten.

För att garantera rättssäkerheten och ett snabbt förfarande för godkännande bör de angivna 
tidsfristerna vara korta och bindande, samtidigt som det fortfarande bör vara möjligt att träffa 
överenskommelser om att godkänna eventuell användning av uppgifterna i fråga, i enlighet 
med bestämmelserna om intellektuell egendom. Förfarandet för godkännande bör även i
fortsättningen förvaltas centralt av livsmedelsmyndigheten, men det bör också vara tillåtet att 
lämna in ansökningar i medlemsstaterna via behöriga nationella myndigheter så att 
förfarandet förenklas, särskilt för små och medelstora företag.

Angående bilagan

Flera nya påståenden bör läggas till i bilagan till denna förordning, eftersom de ger en tydlig 
och positiv signal till livsmedelsindustrin och möjliggör ett snabbare genomförande av 
förordningen. Man bör således lägga till påståenden om omega 3-fetter och omättade, 
enkelomättade och fleromättade fetter.

Slutsatser

Föredraganden kan inte stödja kommissionens förslag i dess helhet men uppskattar att 
kommissionen i rättan tid och vid en lämplig tidpunkt lade fram ett förslag till reglering inom 
området. Samtidigt bör hänsyn tas till att en intensiv diskussion redan har ägt rum under den 
tidigare mandatperioden och att vi inte längre står vid startpunkten. Jag vill i detta 
sammanhang välkomna det utmärkta arbete som utförts av min kollega Mauro Nobilia, som 
var föredragande för samma lagstiftningsförslag under den förra mandatperioden. Under tiden 
har även rådet gjort stora framsteg i diskussionen om detta förslag, vilket inte på något sätt 
innebär att en kraftfull ståndpunkt från Europaparlamentets sida förlorar sin giltighet.


