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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation 
till konsumenterna
(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0040),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0052/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 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.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för säkra och
hälsosamma livsmedel är en väsentlig del 
av den inre marknaden och bidrar i hög 
grad till att skydda medborgarnas hälsa och 
välbefinnande och till att tillvarata deras 
sociala och ekonomiska intressen.

(2) Den fria rörligheten för säkra livsmedel 
är en väsentlig del av den inre marknaden 
och bidrar i hög grad till att skydda 
medborgarnas hälsa och välbefinnande och 
till att tillvarata deras sociala och 
ekonomiska intressen.

Or. de
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Motivering

Det finns ingen definition på begreppet ”hälsosamma” livsmedel. Begreppet ”hälsosamma”
kommer således till uttryck redan med hjälp av begreppet ”säkra”, eftersom om ett livsmedel 
sägs vara säkert, då innebär detta såväl att det inte innehåller några sjukdomsframkallande 
ämnen som att det inte är hygieniskt betänkligt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att uppnå en hög hälsoskyddsnivå 
för konsumenterna och för att garantera 
deras rätt till information bör man 
säkerställa att konsumenterna får lämplig 
information om de livsmedel som de 
konsumerar. Konsumenternas val kan 
påverkas av bland annat hälsomässiga, 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och 
etiska överväganden.

(3) För att uppnå en hög hälsoskyddsnivå
för konsumenterna och för att garantera 
deras rätt till information bör man 
säkerställa att konsumenterna får lämplig 
information om de livsmedel som de 
konsumerar. Konsumenternas köpbeslut
kan påverkas av bland annat hälsomässiga, 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och 
etiska överväganden.

Or. de

Motivering

Här handlar det i första hand om köpbeslut och köpbeslutet är ju samtidigt ett resultat av 
konsumentens val.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Även om de ursprungliga målen för och 
de centrala delarna i den nuvarande 
lagstiftningen om märkning ännu är giltiga, 
är det nödvändigt att rationalisera 
lagstiftningen för att säkerställa förenklad 
efterlevnad och större tydlighet för berörda 
parter och att modernisera den för att ta 
hänsyn till nya utvecklingstendenser på 

(9) Även om de ursprungliga målen för och 
de centrala delarna i den nuvarande 
lagstiftningen om märkning ännu är giltiga, 
är det nödvändigt att rationalisera 
lagstiftningen för att säkerställa förenklad 
tillämpning och större rättssäkerhet för 
berörda parter och att modernisera den för 
att ta hänsyn till nya utvecklingstendenser 
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livsmedelsinformationsområdet. på livsmedelsinformationsområdet.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Här är det inte frågan om hantering av livsmedel utan om överlåtelse av livsmedel till andra.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Lagstiftningen om 
livsmedelsinformation bör vara tillräckligt 
flexibel för att kunna anpassas till nya 
informationskrav från konsumenterna och 
säkerställa en balans mellan skyddet av

(16) Lagstiftningen om 
livsmedelsinformation bör vara tillräckligt 
flexibel och fortlöpande granskas samt, 
vid behov, anpassas så att den behåller sin 
aktualitet i den verklighet konsumenterna
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den inre marknaden och hänsyn till
konsumenternas olika uppfattning i 
medlemsstaterna.

lever i och så att den tar hänsyn till 
vetenskapens rön och är förenlig med den 
inre marknaden.

Or. de

Motivering

Lagstiftningen om livsmedelsinformation måste fortlöpande granskas för att den ska vara 
aktuell och då bör det vid behov tas hänsyn till vetenskapens nya rön, till exempel om 
beståndsdelar i livsmedel och/eller konsumentbeteende.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det huvudsakliga syftet med kravet 
på obligatorisk livsmedelsinformation bör 
vara att ge konsumenterna möjlighet att 
identifiera ett livsmedel och använda det 
på lämpligt sätt samt att göra val som 
passar deras individuella kostbehov.

(17) Syftet med kravet på obligatorisk 
livsmedelsinformation är att ge 
konsumenterna möjlighet att fatta
medvetna köpbeslut som passar deras 
individuella önskemål om kosten samt
kostbehov.

Or. de

Motivering

Ökad klarhet och koncision.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att lagstiftningen om 
livsmedelsinformation ska kunna anpassas 
till ändrade konsumentbehov bör man vid 
överväganden om behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation även ta hänsyn till 
att flertalet konsumenter vill att vissa 

(18) För att lagstiftningen om 
livsmedelsinformation ska kunna anpassas 
till ändrade konsumentbehov bör man vid 
överväganden om behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation även ta hänsyn till 
att det vetenskapligt påvisats att flertalet 
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uppgifter lämnas. konsumenter vill att vissa uppgifter 
lämnas.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande: den omständigheten, att ”flertalet konsumenter vill” kan påvisas endast 
med vetenskapliga metoder.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation bör emellertid 
endast införas om och när så är nödvändigt, 
i enlighet med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet och hållbarhet.

(19) Nya obligatoriska krav på 
livsmedelsinformation samt på 
presentationsformerna för denna 
information bör emellertid endast införas 
om och när så är nödvändigt, i enlighet 
med principerna om subsidiaritet, 
proportionalitet och hållbarhet.

Or. de

Motivering

Hänsyn till de ovan angivna principerna bör tas även när det införs nya presentationsformer 
för livsmedelsinformationen.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bestämmelserna om 
livsmedelsinformation bör förbjuda 
användning av information som skulle 
kunna vilseleda konsumenterna eller som 
tillskriver livsmedel medicinska 
egenskaper. Detta förbud bör för att vara 

(20) Bestämmelserna om 
livsmedelsinformation bör komplettera de 
nuvarande bestämmelserna mot 
vilseledande reklam och förbjuda 
användning av information som skulle 
kunna vilseleda konsumenterna eller som 
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verksamt även gälla reklam för och 
presentation av livsmedel.

tillskriver livsmedel medicinska 
egenskaper. Detta förbud bör för att vara 
verksamt även gälla reklam för och 
presentation av livsmedel.

Or. de

Motivering

Påpekas bör att det redan finns bestämmelser mot vilseledande reklam.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förhindra en fragmentering av 
bestämmelserna om livsmedelsföretagarnas 
skyldigheter när det gäller
livsmedelsinformation bör deras 
skyldigheter på detta område förtydligas.

(21) För att förhindra en fragmentering av 
bestämmelserna om livsmedelsföretagarnas
och detaljhandlarnas ansvar för oriktig, 
vilseledande eller bristfällig
livsmedelsinformation bör deras 
skyldigheter på detta område entydigt 
fastställas.

Or. de

Motivering

Av omsorg om de berörda parternas rättssäkerhet måste deras skyldigheter ovillkorligen 
fastställas entydigt. Meningen med detta är att inte företagen inom handeln ska ställas till 
svars för sådant som inte faller inom deras ansvarsområde eller som de inte kan påverka. Av 
EG-domstolens dom i målet ”Lidl-Italia” framgår det att dagens lagstiftning inte ger 
livsmedelshandlarna tillräcklig rättssäkerhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att man ska kunna ta hänsyn till 
förändringar och nya rön på 

utgår
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livsmedelsinformationsområdet, bör 
kommissionen få befogenhet att ändra 
förteckningen över obligatoriska uppgifter 
genom att lägga till eller ta bort uppgifter, 
och det bör tillåtas att vissa uppgifter 
tillhandahålls på alternativa sätt. Samråd 
med berörda parter bör underlätta snabba 
och målinriktade ändringar av krav på 
livsmedelsinformation.

Or. de

Motivering

Se det ändringsförslag som hänför sig till artikel 9.3.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vissa ingredienser och andra ämnen 
orsakar, när de används vid tillverkningen 
av livsmedel och fortfarande finns kvar, 
allergi eller intolerans hos konsumenter, 
och vissa av dessa allergier och 
intoleranser utgör en hälsorisk för de 
drabbade. Det är viktigt att uppgifter om 
förekomsten av livsmedelstillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen med 
allergiframkallande effekt ges, så att 
konsumenter som lider av allergi eller 
intolerans mot ett livsmedel kan göra 
välgrundade och säkra val.

(24) Vissa ingredienser och andra ämnen 
kan, när de används vid tillverkningen av 
livsmedel och fortfarande finns kvar, 
förorsaka allergi eller intolerans hos 
människor, eller i vissa fall rentav utgöra
en hälsorisk för de drabbade. Det är
således viktigt att uppgifter om 
förekomsten av livsmedelstillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen med
vetenskapligt påvisad allergiframkallande 
effekt ges, så att framför allt konsumenter 
som lider av allergi eller intolerans mot ett 
livsmedel kan göra välgrundade val och då 
välja livsmedel som är säkra för dem.

Or. de

Motivering

Det är bara hos allergiker som vetenskapligt påvisade allergener förorsakar allergi eller 
intolerans.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra mer välgrundade livsmedels-
och kostval. Studier visar att läsbarheten
är en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att liten teckenstorlek
är en av de största orsakerna till att 
konsumenter är missnöjda med 
livsmedelsetiketter.

(25) Livsmedelsetiketter bör vara tydliga 
och förståeliga för att hjälpa konsumenter 
som vill göra medvetna livsmedels- och 
kostval. Studier visar att god läsbarhet är 
en viktig faktor för i hur hög grad 
informationen i märkningen påverkar 
konsumenterna och att oläsbar
produktinformation är en av de största 
orsakerna till att konsumenter är missnöjda 
med livsmedelsetiketter.

Or. de

Motivering

Livsmedelsinformation möjliggör medvetna köpbeslut. Läsbarheten är inte bara en fråga om 
teckenstorlek utan beror också av ett flertal andra faktorer, såsom typvikten (alltså hur feta 
eller magra tecknen är) samt teckensnittet och kontrasten mellan skriften och bakgrunden. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att säkerställa att 
livsmedelsinformation ges, är det 
nödvändigt att ta hänsyn till samtliga sätt 
att tillhandahålla konsumenter livsmedel, 
även distansförsäljning av livsmedel. Även 
om det är klart att livsmedel som säljs på 
distans ska uppfylla samma 
informationskrav som livsmedel som säljs i 
affärer, är det nödvändigt att förtydliga att 
den relevanta obligatoriska 
livsmedelsinformationen i dessa fall även 
ska finnas tillgänglig innan köpet avslutas.

(26) För att säkerställa att 
livsmedelsinformation ges, är det 
nödvändigt att inkludera distansförsäljning 
av livsmedel. Även om det är klart att 
livsmedel som säljs på distans ska uppfylla 
samma informationskrav som livsmedel 
som säljs i affärer, är det nödvändigt att 
förtydliga att den relevanta obligatoriska 
livsmedelsinformationen i dessa fall även 
måste finnas tillgänglig innan köpet 
avslutas.
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Or. de

Motivering

Det är viktigt för köpbeslutet att information obligatoriskt måste tillhandahållas innan köpet 
avslutas. Ökad koncision.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att konsumenterna ska få den 
livsmedelsinformation som de behöver för 
att kunna göra välgrundade val, bör det 
även för alkoholhaltiga blanddrycker ges 
information om deras ingredienser.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom alkoholhaltiga drycker inte är avsedda att omfattas av denna förordning kan inte 
heller alkoholhaltiga blanddrycker beaktas här. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om andra alkoholhaltiga 
drycker. Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 

(28) Det är även viktigt att konsumenterna 
ges information om alkoholhaltiga drycker. 
Det finns redan särskilda 
gemenskapsbestämmelser för märkning av 
vin. I rådets förordning (EG) nr 1493/1999 
av den 17 maj 1999 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vin finns 
en uttömmande uppsättning tekniska 
normer som täcker alla oenologiska 
metoder, framställningsmetoder och sätt att 
presentera och märka viner, vilket 
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säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/892 ska
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

säkerställer att alla steg i kedjan omfattas 
och att konsumenterna är skyddade och får 
ordentlig information. I synnerhet beskrivs 
i denna rättsakt på ett precist och 
uttömmande sätt de ämnen som kan 
komma att användas i 
produktionsprocessen, tillsammans med 
villkoren för användningen av dem, genom 
en positivlista över oenologiska metoder 
och behandlingar; metoder som inte ingår i 
denna lista är förbjudna. Det är därför 
lämpligt att vin tills vidare undantas från 
kravet på ingrediensförteckning och 
näringsvärdesdeklaration. För öl, 
likörviner, pärlande viner, kryddade 
starkviner och liknande produkter som 
framställs från andra frukter än 
vindruvor, fruktöl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker2, 
samt för alkoholhaltiga blanddrycker, bör
samma slags undantag gälla för att 
säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
och överensstämmelse med villkoren för 
vin. Kommissionen kommer emellertid att 
lägga fram en rapport fem år efter den här 
förordningens ikraftträdande och kan då, 
vid behov, föreslå särskilda krav inom 
ramen för den här förordningen.

__________
1 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

__________
1 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

2 EUT L [ …], […], s. […]. 2 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör lämnas 
om avsaknad av denna uppgift kan 
vilseleda konsumenterna i fråga om 
livsmedlets rätta ursprungsland eller 
härkomstort. I övriga fall överlåts det till 
livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska alltid lämnas på ett 
sätt som inte vilseleder konsumenterna och 
ska baseras på tydligt definierade kriterier 
som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier bör inte gälla
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

(29) Uppgift om ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort bör
obligatoriskt lämnas om avsaknad av 
denna uppgift kan vilseleda konsumenterna 
i fråga om livsmedlets rätta ursprungsland 
eller härkomstort. I övriga fall överlåts det 
till livsmedelsföretagarna att avgöra om 
uppgift om ursprungsland eller härkomstort 
ska lämnas. Uppgift om ursprungsland 
eller härkomstort ska i princip lämnas på 
ett sätt som inte vilseleder konsumenterna 
och ska baseras på tydligt definierade 
kriterier som säkerställer lika villkor för 
näringslivet och förbättrar konsumenternas 
förståelse av informationen om ett 
livsmedels ursprungsland eller 
härkomstort. Dessa kriterier gäller inte
uppgifter relaterade till 
livsmedelsföretagarens namn eller adress.

Or. de

Motivering

Se skäl 27.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I vissa fall kan livsmedelsföretagare 
vilja ange att ett livsmedels ursprung är 
Europeiska gemenskapen för att fästa 
konsumenternas uppmärksamhet på varans 
kvaliteter och EU:s produktionsnormer. 
Även dessa uppgifter bör uppfylla de 

(30) Om livsmedelsföretagare vill ange att 
ett livsmedels ursprung är Europeiska 
gemenskapen för att fästa konsumenternas 
uppmärksamhet på varans kvaliteter och 
EU:s produktionsnormer bör dessa 
uppgifter uppfylla de harmoniserade 
kriterierna. Detsamma gäller i 
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harmoniserade kriterierna. förekommande fall för medlemsstaternas 
uppgifter.

Or. de

Motivering

Frivilliga uppgifter om härkomst, ”Europeiska unionen” och/eller ”medlemsstat” måste av 
begriplighets- och rättssäkerhetsskäl samt av omsorg om förenligheten med den inre 
marknaden ges i en enhetligt fastställd form.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Näringsvärdesdeklarationen på ett 
livsmedel innehåller uppgifter om 
innehållet av energi och vissa 
näringsämnen i livsmedel. Obligatorisk 
näringsvärdesinformation bör underlätta 
utbildning av allmänheten i näringsfrågor 
och främja välgrundade livsmedelsval.

(32) Näringsvärdesdeklarationen på ett 
livsmedel innehåller uppgifter om 
innehållet av energi och vissa 
näringsämnen och beståndsdelar i 
livsmedel. Obligatorisk 
näringsvärdesinformation bör underlätta 
utbildning av allmänheten i näringsfrågor 
och främja välgrundade livsmedelsval.

Or. de

Motivering

Exempelvis salt är inget näringsämne, utan en beståndsdel.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det ges
information om näringsinnehållet i 

(34) Konsumenterna är i allmänhet inte 
medvetna om alkoholhaltiga dryckers 
bidrag till deras totala näringsintag. Det är 
därför lämpligt att se till att det finns att 
tillgå information om energiinnehållet i 
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särskilt alkoholhaltiga blanddrycker. alkoholhaltiga drycker.

Or. de

Motivering

Alkoholhaltiga drycker omfattas visserligen inte av denna förordning, men likväl kan de 
avsevärt bidra till energiintaget. Därför bör konsumenterna kunna få upplysningar om 
energiinnehållet i alkoholhaltiga drycker.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa att 
gemenskapslagstiftningen är konsekvent
och koherent bör frivilliga 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
livsmedelsetiketter göras i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1924/2006 av den 
20 december 2006 om näringspåståenden 
och hälsopåståenden om livsmedel.

(35) För att säkerställa att 
gemenskapslagstiftningen ger 
rättssäkerhet och är koherent bör frivilliga 
näringspåståenden och hälsopåståenden på 
livsmedelsetiketter göras i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1924/2006 av den 
20 december 2006 om näringspåståenden 
och hälsopåståenden om livsmedel.

Or. de

Motivering

Här är det helt klart fråga om de berörda aktörernas rättssäkerhet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att undvika onödig belastning på 
näringslivet bör vissa kategorier av 
livsmedel som är obearbetade, eller för 
vilka näringsvärdesinformation inte är en 
avgörande faktor vid konsumenternas val, 

(36) För att undvika onödig belastning på 
livsmedelsproducenterna och handeln bör 
vissa kategorier av livsmedel som är 
obearbetade eller inte säljs 
färdigförpackade, eller för vilka 

Adlib Express Watermark



PE415.015v01-00 18/90 PR\749676SV.doc

SV

undantas från kravet på obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration, såvida inte det i 
annan gemenskapslagstiftning föreskrivs 
att sådan information måste uppges.

näringsvärdesinformation inte är en 
avgörande faktor vid konsumenternas 
köpbeslut, undantas från kravet på 
obligatorisk näringsvärdesdeklaration, 
såvida inte det i annan 
gemenskapslagstiftning föreskrivs att sådan 
information måste uppges.

Or. de

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 
december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel måste livsmedel 
som inte är färdigförpackade av rättssäkerhetsskäl undantas från denna förordnings 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Informationen bör vara enkel och lätt 
att förstå för att uppskattas av 
genomsnittskonsumenten och för att tjäna 
det informationssyfte för vilket den införs, 
samt med tanke på de nuvarande 
kunskaperna om näringsfrågor. 
Forskning har visat att konsumenterna 
tycker att informationen i det huvudsakliga 
synfältet eller på framsidan av 
förpackningen är till nytta när de väljer 
vad de ska köpa. För att säkerställa att 
konsumenterna enkelt kan se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 
livsmedel bör denna information därför 
finnas i etikettens huvudsakliga synfält.

(37) Informationen bör vara lätt att förstå
för genomsnittskonsumenten för att 
uppskattas av honom eller henne och för 
att tjäna det informationssyfte för vilket 
den införs. Det förefaller ändamålsenligt
att informationen presenteras i ett och 
samma synfält, för att säkerställa att 
konsumenterna enkelt kan se den viktigaste 
näringsvärdesinformationen när de köper 
livsmedel.

Or. de
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Motivering

Det vore en övermäktig uppgift att bedöma kunskaperna hos alla unionsmedborgare. 
Dessutom bör man inte hänvisa till forskning som uppenbart inte går att nämna vid namn och 
i vilket fall som helst finns det hittills inte några undersökningar om konsumenternas beteende 
vid livsmedelsköp, där det skulle ha tagits hänsyn till alla medlemsstater (se också skäl 38). 
På grund av att det finns livsmedelsförpackningar av så många olika slag går det dessutom 
knappast generellt att fastställa vad som är det huvudsakliga synfältet och på många 
förpackningar är det lika omöjligt att klart avgöra vad som är framsidan.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga uppgifter från hela 
gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. Det är därför lämpligt att 
tillåta att olika system utformas och låta 
forskningen om konsumenternas 
förståelse i olika medlemsstater fortsätta, 
så att harmoniserade system kan införas, 
om så är lämpligt.

(38) Nya sätt att uttrycka 
näringsvärdesdeklarationen, på andra sätt 
än per 100 g/100 ml/portion, som används 
av vissa medlemsstater och organ i 
livsmedelsbranschen tyder på att 
konsumenterna ställer sig positiva till 
sådana system eftersom de kan hjälpa dem 
att snabbt göra välgrundade val. Det finns 
emellertid inga vetenskapliga uppgifter 
från hela gemenskapen om hur 
genomsnittskonsumenten förstår och 
använder de alternativa sätten att uttrycka 
informationen. För att produkter i olika
förpackningsstorlekar ska kunna 
jämföras är det därför ändamålsenligt att 
näringsvärdet fortfarande obligatoriskt 
anges per 100 g eller 100 ml samt att 
dessutom uppgifter per portion tillåts, om 
så är lämpligt.

Or. de
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Deklarationen i det huvudsakliga 
synfältet av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer i en lätt igenkännlig 
form möjliggör en bedömning av ett 
livsmedels näringsegenskaper och bör i sin 
helhet betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

(39) Deklarationen av mängden av 
näringskomponenter och 
jämförelseindikatorer möjliggör en 
bedömning av ett livsmedels 
näringsegenskaper och bör i sin helhet 
betraktas som en del av 
näringsvärdesdeklarationen och inte 
behandlas som en grupp enskilda 
påståenden.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till skäl 37.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör få behålla 
rätten att, beroende på lokala 
förhållanden och praktiska 
omständigheter, fastställa bestämmelser 
om information om livsmedel som inte är 
färdigförpackade. Även om 
konsumenternas krav på annan 
information i dessa fall är begränsade, 
anses uppgifter om potentiella allergener 
vara mycket viktiga. Det finns uppgifter 
som tyder på att de flesta fallen av 
livsmedelsallergi kan spåras till livsmedel 
som inte är färdigförpackade. 
Konsumenterna bör därför alltid få tillgång 
till denna information.

(41) Uppgifter om potentiella allergener är
mycket viktiga för allergiker, också i 
samband med livsmedel som inte är 
färdigförpackade och i storkök. 
Konsumenterna bör därför alltid kunna få 
tillgång till denna information.
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Or. de

Motivering

Nationella specialbestämmelser i medlemsstaterna vore till skada för den inre marknaden och 
skulle göra denna förordning rent orimlig.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör inte få anta 
andra bestämmelser än dem som fastställs i 
denna förordning på det område som 
harmoniseras i förordningen, om det inte 
särskilt anges i den.

(42) Medlemsstaterna bör inte få anta 
andra bestämmelser än dem som fastställs i 
denna förordning på det område som 
harmoniseras i förordningen.

Or. de

Motivering

Nationella specialbestämmelser i medlemsstaterna vore till skada för den inre marknaden och 
skulle göra denna förordning rent orimlig.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Bestämmelserna om 
livsmedelsinformation bör kunna 
anpassas till sociala, ekonomiska och 
tekniska förhållanden som förändras 
snabbt.

utgår

Or. de
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Motivering

Finns redan inskrivet i skäl 16.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att säkerställa att mer detaljerade 
krav på livsmedelsinformation utformas 
och fastställs på ett dialektiskt sätt och 
utgår från bästa metoder, bör det finnas 
flexibla mekanismer på gemenskapsnivå 
och nationell nivå som grundas på öppna 
och tydliga offentliga samråd och 
kontinuerlig samverkan mellan många 
olika representativa berörda parter. Dessa 
mekanismer kan leda till att nationella 
icke-bindande system utarbetas på 
grundval av grundlig 
konsumentforskning och brett samråd 
med berörda parter. Det bör finnas 
mekanismer som ger konsumenterna
möjlighet att identifiera livsmedel som 
märkts i enlighet med det nationella 
systemet, t.ex. ett identifieringsnummer 
eller en symbol.

(45) Det bör finnas möjlighet att, om så är 
lämpligt, i överensstämmelse med denna 
förordning använda industri- och 
handelsbaserade presentationsformer för 
näringsvärdesdeklarationen.

Or. de

Motivering

Vgl. Motivering zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) För att säkerställa att resultaten i 
medlemsstaterna är likvärdiga är det 
nödvändigt att främja ständigt utbyte av 
bästa metoder och erfarenheter mellan 
medlemsstaterna och med kommissionen 
och uppmuntra berörda parter att delta i 
dessa utbyten.

utgår

Or. de

Motivering

Jfr motiveringen till skäl 41 och 42.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att göra det möjligt för berörda 
parter, särskilt små och medelstora företag, 
att förse sina varor med 
näringsvärdesinformation, bör
tillämpningen av bestämmelserna om 
obligatorisk näringsvärdesinformation 
ske gradvis genom utökade 
övergångsperioder, med en ytterligare 
övergångsperiod för mikroföretag.

(49) För att undvika att överhövan belasta
särskilt små och medelstora företag inom 
den hantverksmässiga 
livsmedelsindustrin, dit också storkök 
räknas, liksom också försäljningen av 
livsmedel direkt från jordbruket, bör deras 
produkter undantas från kravet på
näringsvärdesdeklaration.

Or. de

Motivering

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
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nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Självfallet kan också produkterna 
från den hantverksmässiga 
livsmedelsindustrin innehålla ämnen som 
kan förorsaka allergi eller intolerans hos
känsliga personer. Eftersom just livsmedel 
som inte är färdigförpackade säljs vid 
direkt kundkontakt bör motsvarande 
upplysningar kunna fås till exempel 
muntligen från försäljaren eller med hjälp 
av ett klart synligt anslag i 
försäljningslokalen eller framlagt 
informationsmaterial.

Or. de

Motivering

Det är nästan omöjligt att ingående informera om allergiframkallande ämnen i samband med 
livsmedel som inte är färdigförpackade och krav på sådan information skulle framför allt för 
de små och medelstora företagen innebära merkostnader och en försämrad ställning inom 
konkurrensen. Dessutom kan korskontaminering inte heller uteslutas i företag där utrymmet 
för bearbetningen är begränsat. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ger en grund för 
säkerställandet av en hög 
konsumentskyddsnivå när det gäller 

1. Denna förordning ger en grund för insyn 
vid livsmedelsköp och således för
säkerställandet av en hög 
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livsmedelsinformation och tar hänsyn till 
att konsumenterna har olika uppfattning 
och behov av information samtidigt som 
den säkerställer att den inre marknaden 
fungerar smidigt.

konsumentskyddsnivå när det gäller 
livsmedelsinformation och tar hänsyn till 
att konsumenterna har olika uppfattning 
och behov av information samtidigt som 
den säkerställer att den inre marknaden 
fungerar smidigt, utan att konkurrensen 
snedvrids.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan där livsmedelsföretagens 
verksamhet rör tillhandahållandet av 
livsmedelinformation till konsumenterna.

Denna förordning gäller alla steg i 
livsmedelskedjan vilka rör 
tillhandahållandet av livsmedelinformation 
till konsumenterna.

Den ska gälla alla livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter, inklusive 
livsmedel som tillhandahålls av storkök 
och livsmedel som är avsedda för storkök.

Den ska gälla alla livsmedel som är 
avsedda för slutkonsumenter, inklusive 
livsmedel avsedda för storkök.

Or. de

Motivering

Ökad koncision och språklig förbättring.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska inte påverka 4. Denna förordning ska inte påverka 

Adlib Express Watermark



PE415.015v01-00 26/90 PR\749676SV.doc

SV

tillämpningen av märkningskrav som 
föreskrivs i särskild 
gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel.

tillämpningen av märkningskrav som 
föreskrivs i särskild 
gemenskapslagstiftning om vissa 
livsmedel. Kommissionen ska fram till 
[datum för ikraftträdandet av denna 
förordning] lägga fram en förteckning 
över alla märkningsbestämmelser som 
gäller för specificerade livsmedel och 
ingår i särskilda gemenskapsrättsakter.

Or. de

Motivering

Eftersom det finns så många särskilda rättsakter verkar det behövas en sådan förteckning, för 
att aktörerna inom livsmedelskedjan ska få klarhet och rättssäkerhet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) livsmedelsinformation: information om 
ett livsmedel som görs tillgänglig för 
slutkonsumenterna genom en etikett, annat 
åtföljande material eller andra metoder, 
inklusive moderna tekniska verktyg eller 
muntlig kommunikation. Definitionen 
omfattar inte kommersiella meddelanden 
enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden.

a) livsmedelsinformation: information om 
ett livsmedel som görs tillgänglig för 
slutkonsumenterna genom en etikett, annat 
åtföljande material eller andra metoder, 
inklusive modern teknik eller muntlig 
kommunikation. Definitionen omfattar inte 
kommersiella meddelanden enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 
2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden.

Or. de

Motivering

Här är det inte frågan om några tekniska verktyg utan om teknik. 
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) lagstiftning om livsmedelsinformation: 
gemenskapens bestämmelser om 
livsmedelsinformation, särskilt märkning, 
inklusive bestämmelser av allmän karaktär 
som gäller alla livsmedel eller 
specificerade livsmedel och bestämmelser 
som endast gäller vissa livsmedel.

b) lagstiftning om livsmedelsinformation: 
gemenskapens bestämmelser om 
livsmedelsinformation, särskilt märkning, 
inklusive bestämmelser av allmän karaktär 
som gäller alla livsmedel eller endast
specificerade livsmedel.

Or. de

Motivering

Till undvikande av onödiga upprepningar.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) obligatorisk livsmedelsinformation: de 
uppgifter som enligt 
gemenskapslagstiftningen måste 
tillhandahållas slutkonsumenterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) storkök: varje inrättning (inklusive ett 
fordon eller ett fast eller mobilt 
försäljningsstånd), t.ex. restauranger, 
personalrestauranger, skolor och sjukhus, 
där man i sin affärsverksamhet tillagar 
livsmedel som är avsedda för leverans till 
slutkonsumenter och som är färdiga för 
konsumtion utan ytterligare tillagning.

d) storkök: varje inrättning (inklusive ett 
fordon eller ett fast eller mobilt 
försäljningsstånd), t.ex. restauranger, 
personalrestauranger, skolor, sjukhus eller 
cateringföretag, där man i sin 
affärsverksamhet tillagar livsmedel 
avsedda att direkt konsumeras av
slutkonsumenter.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande och en nödvändig komplettering: cateringföretagen är också storkök.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel 
och den förpackning i vilken det 
placerades innan det erbjöds till 
försäljning, oavsett om förpackningen 
omsluter livsmedlet helt eller endast delvis, 
men förutsatt att förpackningen omsluter 
livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet 
inte kan ändras utan att förpackningen 
öppnas eller ändras.

e) färdigförpackat livsmedel: varje enskild 
vara som i oförändrat skick är avsedd att 
tillhandahållas slutkonsumenter och 
storkök och som består av ett livsmedel i 
en förpackning, oavsett om förpackningen 
omsluter livsmedlet helt eller endast delvis, 
men förutsatt att förpackningen omsluter 
livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet 
inte kan ändras utan att förpackningen 
öppnas eller ändras.

Or. de
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Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) livsmedel som inte är 
färdigförpackade: livsmedel som i 
oförpackad form erbjuds 
slutkonsumenten och först vid 
försäljningen till slutkonsumenten
förpackas.

Or. de

Motivering

Artikel 41 medför krav på en definition.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ingrediens: varje ämne, inklusive 
livsmedelstillsatser och 
livsmedelsenzymer, och varje beståndsdel i 
en sammansatt ingrediens som används vid 
tillverkningen eller beredningen av ett 
livsmedel och som finns kvar i den färdiga 
varan, om än i annan form; restprodukter 
anses inte vara ingredienser.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) märkning: ord, uppgift, varumärke, 
märkesnamn, illustration eller symbol som 
gäller ett livsmedel och som anbringas på 
förpackning, dokument, meddelande, 
etikett, ring eller krage som medföljer eller 
avser sådant livsmedel.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) synfält: samtliga ytor på en förpackning 
som kan läsas från ett och samma blickfält, 
vilket ger konsumenterna snabb och enkel 
tillgång till märkningsinformation genom 
att de kan läsa informationen utan att 
behöva vrida på förpackningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) läsbarhet: skrift, tryck, prägel, 
markering, gravyr, stämpling etc. som gör 
det möjligt för en konsument med normal 
syn att utan optiska hjälpmedel ta del av 
texter, såsom etiketter på och märkning av 
livsmedel, varvid läsbarheten betingas av 
teckenstorlek, teckensnitt, typvikt, avstånd 
mellan ord och bokstäver, radavstånd, 
förhållandet mellan bokstävernas bredd 
och höjd samt kontrasten mellan text och 
bakgrund.

Or. de

Motivering

Denna definition behövs, eftersom teckenstorleken ensam för si inte garanterar att en text är 
läsbar.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) vedertagen beteckning: en beteckning 
som är accepterad som livsmedlets 
beteckning utan att konsumenterna i den 
medlemsstat där livsmedlet saluförs 
behöver ytterligare förklaringar.

m) vedertagen beteckning: en beteckning 
som uppfattas som livsmedlets beteckning 
utan att konsumenterna i den medlemsstat 
där livsmedlet saluförs behöver ytterligare 
förklaringar.

Or. de

Motivering

Här är det inte frågan om att beteckningen accepteras utan om att den blir förstådd.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

r) väsentliga krav: de krav som fastställer 
nivån på konsumentskydd och 
livsmedelsinformation i en viss fråga och 
som fastställts i en gemenskapsrättsakt som 
möjliggör att nationella system enligt 
artikel 44 kan utarbetas.

r) väsentliga krav: de krav som fastställer 
nivån på konsumentskydd och 
livsmedelsinformation i en viss fråga och 
som fastställts i en gemenskapsrättsakt.

Or. de

Motivering

Artikel 44 utgår.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag 
fram till vilken livsmedlet vid rätt 
förvaring har kvar sina särskilda 
egenskaper.

s) bästföredatum för ett livsmedel: den dag 
fram till vilken livsmedlet vid rätt 
förvaring eller, i förekommande fall, 
förvaring av det särskilda slag som finns 
angivet på förpackningen, har kvar sina 
särskilda egenskaper.

Or. de

Motivering

Många livsmedel måste förvaras på ett särskilt sätt, till exempel i kylskåp, och detta måste stå 
angivet på förpackningen.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) förbrukningsdatum för ett livsmedel: 
den dag då livsmedlet senast ska 
förbrukas och efter vilket det inte längre 
får tillhandahållas en konsument såsom 
livsmedel.

Or. de

Motivering

Kommissionen gör i bilaga III en klar skillnad mellan bästföredatum och förbrukningsdatum.
Därför måste också begreppet förbrukningsdatum definieras.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led sb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sb) tillverkningsdatum för ett livsmedel: 
den dag då livsmedlet tillverkats, 
förpackats och, i förekommande fall, 
djupfrysts.

Or. de

Motivering

En nödvändig definition.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med livsmedelsinformation är att 
uppnå en hög skyddsnivå för 
konsumenternas hälsa och intressen
genom att ge slutkonsumenterna 
möjlighet att göra välgrundade val och 
använda livsmedel på ett säkert sätt, 
särskilt utifrån hälsomässiga, 
ekonomiska, miljömässiga, sociala och 
etiska aspekter.

1. Syftet med livsmedelsinformation är att 
uppnå en hög skyddsnivå för 
konsumenternas hälsa samt insyn i 
produkterna och möjligheter att, i 
konsumentens intresse, jämföra dem, 
samt erbjuda en utgångspunkt för
välgrundade val och använda livsmedel på 
ett säkert sätt.

Or. de

Motivering

En nödvändig komplettering av texten, så att insynen och möjligheterna att göra jämförelser
tas med i den. Om de synpunkter, som föreslås utgå, faktiskt togs med, då kunde märkningen 
av livsmedel svälla ut över alla gränser så att konsumenterna blev förvirrade och detta skulle 
motverka syftet med direktivet.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Livsmedelsmärkningen ska för 
genomsnittskonsumenten vara lätt 
igenkännlig, läsbar och begriplig.

Or. de

Motivering

Det tjänar ingenting till att ha en märkning om den inte är lätt igenkännlig, läsbar och 
begriplig.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedelsinformation som enligt 
lagstiftningen är obligatorisk ska särskilt 
gälla information som faller inom en av 
följande kategorier:

1. Särskilt följande livsmedelsinformation 
ska enligt lagstiftningen vara obligatorisk:

Or. de

Motivering

För att undvika onödiga upprepningar.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) påverkan på hälsan, inklusive riskerna 
och följderna i samband med skadlig eller 
farlig konsumtion av ett livsmedel.

utgår

Or. de

Motivering

Det direkta syftet med förordningen är inte att konsumenternas hälsa ska skyddas med hjälp 
av olika varningstexter, utan att konsumenterna utgående från näringsvärdesinformationen
ska kunna fatta medvetna köpbeslut som leder till en väl avvägd kost och, i förlängningen, till 
bättre hälsa.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om näringsegenskaper så att 
konsumenterna, även de som har särskilda 
kostbehov, kan göra välgrundade val.

c) Information om näringsegenskaper så att 
konsumenterna, även de som har särskilda 
kostbehov, kan göra sakkunniga val.
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Or. de

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs, ska det 
tas hänsyn till ett utbrett behov hos flertalet 
konsumenter av vissa uppgifter som de 
anser vara mycket viktiga, eller allmänt 
erkända fördelar för konsumenterna, så 
att de kan göra välgrundade val.

2. När behovet av obligatorisk 
livsmedelsinformation övervägs, ska det 
tas hänsyn till ett utbrett behov hos det 
övervägande flertalet konsumenter av vissa 
uppgifter som de anser vara mycket 
viktiga, eller av vetenskapliga rön, så att 
de kan göra välgrundade val.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande, med betoning av att vetenskapliga rön måste komma till användning vid 
lagstiftningen om livsmedelsinformation.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedelsinformation får inte vara 
vilseledande på ett avgörande sätt, i 
synnerhet

1. Livsmedelsinformation får inte vara 
vilseledande, i synnerhet

Or. de

Motivering

Alla former av vilseledande, oavsett om det sker på ett avgörande sätt eller inte, är 
vilseledande.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) genom att det antyds att livsmedlet har 
speciella egenskaper, då i själva verket alla 
liknande livsmedel har sådana egenskaper.

c) genom att det antyds att livsmedlet har 
speciella egenskaper, då i själva verket alla 
liknande livsmedel har sådana egenskaper
eller genom att det särskilt framhålls att 
vissa beståndsdelar och/eller 
näringsämnen inte ingår i livsmedlet, 
medan de i princip inte brukar ingå i 
livsmedel av motsvarande slag.

Or. de

Motivering

En särskild form av vilseledande är att man framhåller självklara egenskaper hos ett 
livsmedel såsom någonting märkvärdigt, såsom när det står ”fettfritt” på etiketterna till 
fruktgummi, fastän fruktgummi inte alls brukar innehålla något fett.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) genom att det i reklamen för ett 
livsmedel uttryckligen påstås att 
innehållet av socker och/eller fett 
minskats, om inte samtidigt 
energiinnehållet (uttryckt i kilojoule eller 
kilokalorier) minskats i motsvarande 
grad.

Or. de

Motivering

Genomsnittskonsumenten tar för givet, att om det står på utsidan av en livsmedelsförpackning 
att innehållet av socker eller fett klart minskats, då har också energiinnehållet i livsmedlet 
klart minskats. Men ofta är det inte alls på det sättet, eftersom sockret eller fettet kan ha 
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ersatts med andra beståndsdelar. I så fall vilseleds konsumenten av det som står skrivet på 
förpackningen.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) genom att beteckningen ”diet” 
används om livsmedlet inte motsvarar 
gemenskapsbestämmelserna för 
specialdestinerade livsmedel.

Or. de

Motivering

Många livsmedel som märkts med ordet ”diet” ger ett intryck av att socker- och fetthalten i 
dem kraftigt minskats och att således också energiinnehållet blivit åtskilligt mindre, fastän 
detta ofta inte är fallet. Därför bör märkning med ”diet” få användas endast på
specialdestinerade livsmedel.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsinformation ska vara 
korrekt, tydlig och lätt att förstå för 
konsumenterna.

utgår

Or. de

Motivering

Infogat i artikel 3.1 a.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det förbud som avses i punkt 3 ska även 
gälla

4. Punkterna 1 och 3 ska även gälla

Or. de

Motivering

Självfallet ska innehållet i punkt 1 gälla reklam för och presentation av livsmedel.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 ska 
livsmedelsföretagare, inom det företag som 
de styr, säkerställa att de krav i 
livsmedelslagstiftningen som är relevanta 
för deras verksamhet följs och kontrollera 
att dessa krav uppfylls.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 ska 
livsmedelsföretagare, inom det företag som 
de styr, säkerställa att de krav i 
livsmedelslagstiftningen som är relevanta 
för deras verksamhet följs.

Or. de

Motivering

Kontrollen ingår som en del av vad livsmedelsföretagarna ska säkerställa enligt 
beskrivningen i det föregående och behöver därför inte nämnas skilt för sig.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Straffbara handlingar är inte föremål för reglering i denna förordning.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om livsmedelsföretagare som ansvarar 
för detaljhandels- eller 
distributionsverksamhet som inte påverkar 
livsmedelsinformationen inom ramen för 
vederbörlig omsorg får kännedom om ett
livsmedel som de, på grundval av den 
information som de besitter i egenskap av 
fackmän, vet eller misstänker att inte 
uppfyller bestämmelserna i denna 
förordning ska de omedelbart dra tillbaka 
detta livsmedel från marknaden.

Or. de

Motivering

Av omsorg om en entydig avgränsning av ansvaret bör föreskriften utformas entydigare. 
Meningen med detta är att inte företagen inom handeln ska ställas till svars för sådant som 
inte faller inom deras ansvarsområde eller som de inte kan påverka. Av EG-domstolens dom i 
målet ”Lidl-Italia" framgår det att dagens lagstiftning inte ger livsmedelshandlarna 
tillräcklig rättssäkerhet.
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f och h
även finns på den yttre förpackning i vilken 
livsmedlet presenteras när det saluförs.

Trots vad som sägs i första stycket ska 
livsmedelsföretagare säkerställa att de 
uppgifter som avses i artikel 9.1 a, f, g och
h även finns på den yttre förpackning i 
vilken livsmedlet presenteras när det 
saluförs.

Or. de

Motivering

I synnerhet uppgifter om hur ett livsmedel ska förvaras och användas (artikel 9.1 g) måste 
även finnas på livsmedlets yttre förpackning.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över obligatoriska uppgifter (Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ingredienser som förtecknas i bilaga II 
och som orsakar allergi eller intolerans 
samt ämnen som framställts därav.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Mängden av vissa ingredienser eller 
kategorier av ingredienser.

d) Mängden av vissa ingredienser eller 
kategorier av ingredienser enligt bilaga VI.

Or. de
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Motivering

Tillägg av korrekt korshänvisning.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Tillverkningsdatum för djupfrysta 
produkter.

Or. de

Motivering

En sådan uppgift är på sin plats för att konsumenten ska kunna känna igen produkter som 
varit för länge i lager (skandalen med kött som blivit för gammalt).

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Särskilda förvarings- eller
användningsanvisningar.

g) Särskilda förvarings- och/eller
användningsanvisningar.

Or. de

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Bruksanvisning, om det utan en sådan 
skulle vara omöjligt att använda 
livsmedlet på rätt sätt.
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Or. de

Motivering

Av omsorg om överskådlighet och logik flyttas artikel 9.1 j hit.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Uppgift om ursprungsland eller 
härkomstort i de fall där underlåtenhet att 
lämna sådana uppgifter skulle kunna 
vilseleda konsumenterna på ett avgörande 
sätt i fråga om livsmedlets rätta 
ursprungsland eller härkomstort, i 
synnerhet om den information som åtföljer 
livsmedlet eller etiketten som helhet annars 
skulle antyda att livsmedlet har ett annat 
ursprungsland eller en annan härkomstort; i 
dessa fall ska uppgifterna lämnas i enlighet 
med de bestämmelser som anges i artikel 
35.3 och 35.4 samt de bestämmelser som 
fastställs i enlighet med artikel 35.5.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Bruksanvisning, om det utan en sådan 
skulle vara omöjligt att använda 
livsmedlet på rätt sätt.

utgår
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Or. de

Motivering

Av omsorg om överskådlighet och logik hör detta led direkt hemma efter artikel 9.1 g.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Samråd med aktörer som berörs av eventuella kompletterande tillämpningsåtgärder är 
nödvändigt framför allt därför, att dessa aktörer kan bedöma om de planerade åtgärderna är 
tekniskt genomförbara. 

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan ändra utgår
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förteckningen över obligatoriska uppgifter 
i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Förteckningen i punkt 1 innehåller mycket väsentliga bestämmelser och bör därför inte 
omfattas av det föreskrivande förfarandet. 

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Undantag från kravet på obligatoriska 

uppgifter
För vissa typer eller kategorier av 
livsmedel får kommissionen, i 
undantagsfall, medge undantag från 
kraven i artikel 9.1 b och f, förutsatt att 
sådana undantag inte leder till att 
slutkonsumenter och storkök får 
bristfällig information. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Kravet på obligatoriska uppgifter bör gälla för alla livsmedel och kommissionen bör inte 
tillåta några undantag, med mindre annat stadgas i särskild lagstiftning om specificerade
livsmedel eller i denna förordning.
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För färdigförpackade livsmedel ska den 
obligatoriska livsmedelsinformationen 
finnas på förpackningen eller på en etikett 
som är fäst vid denna.

2. För färdigförpackade livsmedel ska den 
obligatoriska livsmedelsinformationen 
finnas på förpackningen.

Or. de

Motivering

Med den lydelse som föreslagits utgå kunde texten leda till ”bipacksedlar” för livsmedel.
Sådant bör undvikas.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 41.

4. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade gäller bestämmelserna i 
artikel 17.3a.

Or. de

Motivering

En anpassning.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskild gemenskapslagstiftning om vissa 

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

livsmedel i fråga om kraven i artikel 9.1 
a-k, ska de obligatoriska uppgifterna i 
artikel 9.1, när de anges på förpackningen 
eller den etikett som är fäst vid denna, 
varvid det ska ses till att de är tydligt 
läsbara.

Kommissionen ska tillsammans med 
relevanta representanter för 
intressegrupper föreslå bindande regler 
för läsbarheten hos 
konsumentinformation på livsmedel. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om presentationen av 
obligatoriska uppgifter och besluta att 
utöka de krav som avses i punkt 2 till de 
ytterligare obligatoriska uppgifter för 
vissa kategorier eller typer av livsmedel 

utgår
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som avses i artiklarna 10 och 38. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Denna punkt skulle ge kommissionen alltför långtgående befogenheter, eftersom det i det här 
fallet absolut inte är fråga om några ”icke-väsentliga delar”.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Också på förpackningar eller behållare med en största yta som är mindre än 10 cm² ska 
märkningen vara läsbar, för annars är det ingen mening med den. Det enda som är viktigt här 
är frågan om vilka uppgifter som ska vara obligatoriska på små produktförpackningar. Den 
frågan utreds på ett annat ställe. 

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och, om så är tillämpligt, 

6. Obligatorisk livsmedelsinformation ska 
placeras på väl synlig plats så att den är lätt 
att se, klart läsbar och, om så är tillämpligt, 
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outplånlig. Annan text, illustrationer eller 
annat infogat material får inte på något sätt 
dölja, skymma, avleda uppmärksamheten 
från eller avbryta den obligatoriska 
livsmedelsinformationen.

outplånlig. Annan text, illustrationer eller 
annat infogat material eller 
livsmedelsförpackningen själv, till 
exempel till följd av häftflikar, får inte på 
något sätt dölja, skymma eller avbryta den 
obligatoriska livsmedelsinformationen.

Or. de

Motivering

En nödvändig komplettering. Frågan om vad slags information som kunde tänkas avleda 
uppmärksamheten skulle ge upphov till olika tolkningar och således äventyra 
livsmedelshandlarnas rättssäkerhet.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.2 ska obligatorisk 
livsmedelsinformation anges på ett språk
som lätt kan förstås av konsumenterna i de 
medlemsstater där ett livsmedel saluförs.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.2 ska obligatorisk 
livsmedelsinformation formuleras på ett 
sätt som kan förstås av 
genomsnittskonsumenten i den 
medlemsstat där ett livsmedel saluförs.

Or. de

Motivering

När det talas om att informationen ska formuleras innefattar detta både det officiella språket 
och själva lydelsen.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utelämnande av vissa obligatoriska (Berör inte den svenska versionen.)
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uppgifter

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För förpackningar eller behållare med en 
största yta som är mindre än 25 cm² är 
endast uppgifterna i artiklarna 9.1 a, c, e 
och f och 29.1 a obligatoriska på 
förpackningen eller etiketten. De uppgifter 
som anges i artikel 9.1 b ska tillhandahållas 
på andra sätt eller göras tillgängliga på 
konsumentens begäran.

Or. de

Motivering

Uppgifter om ett livsmedels energiinnehåll är väsentlig information och kan vara 
utslagsgivande för ett medvetet köpbeslut.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För livsmedel som inte är 
färdigförpackade, inklusive i storkök 
enligt artikel 2.2 d, är de uppgifter som 
förtecknats i artiklarna 9 och 29 inte 
obligatoriska.
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Or. de

Motivering

Se skäl 49.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utelämnande av ingrediensförteckningen Generellt utelämnande av 
ingrediensförteckningen

Or. de

Motivering

En språklig förbättring av omsorg om tydligheten.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Vin enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 1493/1999, likörviner, 
pärlande viner, kryddade starkviner och 
liknande produkter som framställs från 
andra frukter än vindruvor, fruktöl, öl 
och spritdrycker enligt definitionen i artikel 
2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 
samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker. Kommissionen ska [fem 
år efter denna förordnings ikraftträdande] 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
artikel 19 på dessa produkter och kan låta 
rapporten åtföljas av särskilda åtgärder där 
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avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

bestämmelserna om förteckning av 
ingredienser fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 49.3.
__________
1 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

Or. de

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör generellt inte omfattas av denna förordning, utan för dem behövs 
det särskilda bestämmelser. För detta ändamål måste först några principiella frågor utredas,
eftersom det till exempel vore ytterst betänkligt med uppgifter om näringsvärdet per 100 ml 
för spritdrycker och många av de näringsämnen som ingår i livsmedel inte alls förekommer i 
de alkoholhaltiga dryckerna.  

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utelämnande av beståndsdelar i livsmedel 
från ingrediensförteckningen

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ämnen som används i sådana mängder c) Ämnen som används i sådana mängder 
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som lösningsmedel eller bärare för 
näringsämnen, livsmedelstillsatser eller 
aromer som är absolut nödvändiga.

som lösningsmedel eller bärare för 
näringsämnen, livsmedelstillsatser, 
enzymer eller aromer som är absolut 
nödvändiga.

Or. de

Motivering

För att förteckningen över ämnen ska bli fullständig.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) det är fråga om livsmedel som inte är 
färdigförpackade och slutförbrukaren kan 
få motsvarande upplysningar om 
allergiframkallande ämnen direkt vid 
muntlig kontakt med försäljaren och/eller 
med hjälp av ett klart synligt anslag i 
försäljningslokalen eller framlagt 
informationsmaterial.

Or. de

Motivering

Det är nästan omöjligt att ingående informera om allergiframkallande ämnen i samband med 
livsmedel som inte är färdigförpackade och krav på sådan information skulle framför allt för 
de små och medelstora företagen innebära merkostnader och en försämrad ställning inom 
konkurrensen. Dessutom kan korskontaminering inte heller uteslutas i företag Dessutom kan 
korskontaminering inte heller uteslutas i företag där utrymmet för bearbetningen är 
begränsat.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan ändra punkt 1 
genom att lägga till ytterligare fall. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 49.3.

2. Kommissionen kan komplettera punkt 1 
genom att lägga till ytterligare fall. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bästföredatum och sista förbrukningsdag Bästföredatum, sista förbrukningsdag och 
tillverkningsdatum

Or. de

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datumet ska anges i enlighet med bilaga 
IX.

2. Datumet ska anges i enlighet med bilaga 
IX.

A. BÄSTFÖREDATUM
a) Datumet ska föregås av orden
– ”Bäst före …” när datumet omfattar 
uppgift om dagen,
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– ”Bäst före utgången av …” i övriga fall.
b) De ord som anges i punkt a ska åtföljas 
av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Om det behövs, ska dessa uppgifter följas 
av de förvaringsanvisningar som man 
måste rätta sig efter för att varan ska 
hålla sig under den angivna perioden.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
år i okodad kronologisk form.
Dock är det i fråga om livsmedel
– med kortare hållbarhetstid än 3 
månader tillräckligt att ange dagen och 
månaden,
– med längre hållbarhetstid än 3 månader 
men kortare hållbarhetstid än 18 månader 
tillräckligt att ange månaden och året,
– med längre hållbarhetstid än 18 
månader tillräckligt att ange året.
d) Om inte annat följer av 
gemenskapsbestämmelser som föreskriver 
om andra typer av datummärkning, ska 
uppgift om bästföredatum inte krävas för
– färsk frukt och färska grönsaker, 
inklusive potatis, som inte skalats, delats i 
bitar eller behandlats på liknande sätt; 
detta undantag ska inte tillämpas på 
groddar och liknande produkter såsom 
skott av baljväxter,
– viner, likörviner, mousserande viner, 
kryddade starkviner och liknande 
produkter framställda av andra frukter än 
druvor samt drycker enligt KN-numren 
22060091, 22060093 och 22060099 som 
har framställts av druvor eller druvmust,
– drycker som innehåller minst 10 
volymprocent alkohol,
– läskedrycker, fruktjuicer, fruktnektar 
och alkoholhaltiga drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
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alkohol i separata behållare på mer än 
fem liter och avsedda för storkök,
– bageri- eller konditorivaror som med 
hänsyn till sitt innehåll normalt 
konsumeras inom 24 timmar efter 
tillverkningen,
– ättika,
– koksalt,
– socker i fast form,
– konfektyrvaror som nästan enbart 
består av smaksatt och/eller färgat socker,
– tuggummi och liknande produkter,
– portionsförpackningar av glass.
B. SISTA FÖRBRUKNINGSDAG
a) Det ska föregås av orden ”används 
senast”.
b) De ord som anges i punkt a ska åtföljas 
av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
Dessa uppgifter ska följas av en 
beskrivning av de förvaringsanvisningar 
som man måste rätta sig efter.
c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form.
d) Det sätt att ange bästföredatum som 
avses i punkt 1 c i bilaga IX kan 
specificeras i enlighet med förfarandet i 
artikel 49.2.
C. TILLVERKNINGSDATUM
a) Det ska föregås av orden ”tillverkat 
dem”
b) De ord som anges i punkt a ska åtföljas 
av
– antingen själva datumet, eller
– en hänvisning till var på märkningen 
datumet finns angivet.
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c) Datumet ska bestå av dag, månad och 
eventuellt år i denna ordning och i 
okodad form.

Or. de

Motivering

Av omsorg om tydligheten tas bilaga IX med i rättsaktstexten och kompletteras med begreppet 
”tillverkningsdatum”, såsom i artikel 2.2sb (ny).

Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Protein är ett livsviktigt näringsämne och måste därför nämnas i näringsvärdesdeklarationen. 
Stärkelse är, liksom socker, en källa till energi och bör därför också finnas med. Dessutom 
framhålls det att natrium är viktigt ur näringsfysiologisk synvinkel.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/1999, öl och spritdrycker enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] av den […] om definition, 
beskrivning, presentation och märkning av, 

Denna punkt ska inte tillämpas på vin 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 1493/19991, likörviner, pärlande viner,
kryddade starkviner och liknande 
produkter som framställs från andra 
frukter än vindruvor, fruktöl, öl och 
spritdrycker enligt definitionen i artikel 2.1 
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samt skydd av geografiska beteckningar 
för, spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008
om definition, beskrivning, presentation 
och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, spritdrycker, 
samt för alkoholhaltiga blanddrycker. 
Kommissionen ska [fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande] lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna punkt 
på dessa produkter och kan låta rapporten 
åtföljas av särskilda åtgärder där 
bestämmelserna om obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration för dessa 
produkter fastställs. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 49.3.
__________
1 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

Or. de

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör generellt inte omfattas av denna förordning, utan för dem behövs 
det särskilda bestämmelser. För detta ändamål måste först några principiella frågor utredas, 
eftersom det till exempel vore ytterst betänkligt med uppgifter om näringsvärdet per 100 ml 
för spritdrycker och många av de näringsämnen som ingår i livsmedel inte alls förekommer i 
de alkoholhaltiga dryckerna. 

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stärkelse. utgår
g) Protein.

Or. de
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Motivering

Protein togs med i artikel 29.1 b.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan ändra 
förteckningarna i punkterna 1 och 2. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

utgår

Or. de

Motivering

Förteckningarna innehåller väsentliga delar.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml eller, i enlighet med artikel 
32.2 och 32.3, per portion.

2. Den mängd av energi och näringsämnen 
som avses i punkt 1 ska anges per 100 g, 
per 100 ml. Dessutom kan mängden 
energi och näringsämnen anges per 
portion.

Or. de

Motivering

Om mängden energi och näringsämnen anges per 100 g eller 100 ml får konsumenterna 
möjlighet att direkt jämföra produkter med varandra. Därför bör i princip sådana uppgifter 
obligatoriskt finnas med också på portionsförpackningar. Att dessutom ange mängden energi 
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och näringsämnen per portion bör självfallet kunna göras framför allt på 
portionsförpackningar.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom den näringsvärdesdeklaration 
per 100 g eller 100 ml som föreskrivs i 
artikel 31.2 får informationen anges per 
portion vars mängd anges på etiketten, 
förutsatt att det står hur många portioner 
som ingår i förpackningen.

1. Förutom den obligatoriska
näringsvärdesdeklaration per 100 g eller 
100 ml som föreskrivs i artikel 31.2 får 
informationen anges per portion vars 
mängd anges på etiketten, förutsatt att det 
står hur många portioner som ingår i 
förpackningen och förutsatt att 
portionsstorlekarna är verklighetstrogna 
och presenterade eller förklarade så, att 
genomsnittskonsumenten kan förstå dem. 
Kommissionen ska tillsammans med 
livsmedelsföretagen och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ta fram riktlinjer för verklighetstrogna 
portionsstorlekar.

Or. de

Motivering

Definitionen av portionsstorlek är till för att konsumenterna ska ha en fast punkt att gå efter. 
Det är lättare för konsumenterna att skapa sig en bild av till exempel åtta enheter eller åtta 
stycken (kex) eller en halv kopp (till exempel nötter) än av motsvarande mängd, uttryckt i 
gram. Portionsstorleken bör dessutom rätta sig efter konsumenternas faktiska 
genomsnittsförbrukning, för att vilseledande uppgifter ska kunna undvikas. (Det har till 
exempel framgått att det inte är realistiskt att hänvisa till mängden 25 g, som ofta används 
som portionsstorlek). 

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Se artikel 31.2.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fastställa om 
näringsvärdesdeklarationen för livsmedel 
som presenteras i förpackningar som 
innehåller flera portioner av livsmedlet 
och som inte färdigförpackats i 
portionsförpackningar kan uttryckas 
endast per portion. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

utgår

Or. de

Motivering

Se artikel 31.2.
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Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen göras på andra 
sätt, förutsatt att följande väsentliga krav är 
uppfyllda:

Förutom de uttrycksformer som anges i 
artikel 31.2 och 31.3 får 
näringsvärdesdeklarationen dessutom 
upprepas på andra sätt, till exempel med 
hjälp av grafiska framställningar.

a) Uttrycksformen syftar till att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå 
livsmedlets bidrag till eller betydelse för 
kostens energi- och 
näringsämnesinnehåll. 
b) Den baseras på antingen 
harmoniserade rekommenderade intag 
eller, om sådana inte finns, allmänt 
erkända vetenskapliga råd om intag av 
energi eller näringsämnen. 
c) Det föreligger belägg för att 
genomsnittskonsumenten kan förstå och 
använda informationen såsom den är 
utformad.
(2) De andra uttrycksformer som avses i 
punkt 1 ska identifieras genom ett 
nationellt system enligt artikel 44.

Or. de

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i det 
huvudsakliga synfältet. Uppgifterna ska i 
förekommande fall presenteras tillsammans 
i ett tydligt format och i följande ordning: 

1. De uppgifter som anges i artikel 31.2 
angående obligatorisk 
näringsvärdesdeklaration ska finnas i ett 
och samma synfält som uppgifterna i 
enlighet med artikel 29.1 och 29.2, 
samlade på ett ställe i form av en tabell. 
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energi, fett, mättade fettsyror, kolhydrater, 
med en särskild uppgift om sockerarter, 
och salt.

Uppgifterna ska i förekommande fall 
presenteras tillsammans i ett tydligt format 
och i följande ordning: energi, protein, fett,
med en särskild uppgift om mättade 
fettsyror, kolhydrater, med en särskild 
uppgift om sockerarter, stärkelse och
natrium från salt.

Or. de

Motivering

Konsekvens med andra ändringsförslag (se artikel 29.1 b), varvid tabellformen gör 
uppgifterna mera översiktliga.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De uppgifter som enligt artikel 29.1 a 
ska ingå i de obligatoriska 
näringsvärdesdeklarationerna ska, 
tillsammans med uppgifterna enligt 
punkt 1, finnas på förpackningens utsida 
med en teckenstorlek på 3 mm och 
försedda med en fyrkantig inramning.

Or. de

Motivering

En av de viktigaste upplysningarna om livsmedel är deras energiinnehåll. Energiinnehållet 
bör därför, genomgående hos alla produkter, upprepas på förpackningens utsida, på samma 
ställe och i klart framträdande form, så att konsumenten kan varsna det redan vid första 
påseendet.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – styckena 1 och 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den frivilliga, utvidgade
näringsvärdesdeklarationen för 
näringsämnena i artikel 29.2 ska, i 
förekommande fall, anges i den 
ordningsföljd som föreskrivs i del C i 
bilaga XIII. Punkt 1 ska i tillämpliga delar 
gälla.

Om denna näringsvärdesdeklaration inte 
finns i det huvudsakliga synfältet, ska den 
göras i tabellform med siffrorna under 
varandra, om utrymmet tillåter detta. Om 
utrymmet inte tillåter detta, ska 
deklarationen göras som löpande text.

Or. de

Motivering

Ett klarläggande, samt konsekvens med punkt 1.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Grafiska former eller symboler får 
användas såsom upprepning av 
uppgifterna vid presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen, förutsatt att 
följande väsentliga krav är uppfyllda:

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna. 

a) Dessa presentationsformer får inte 
vilseleda konsumenterna eller avleda 
konsumentens uppmärksamhet från den 
obligatoriska näringsvärdesdeklarationen. 

Or. de

Motivering

Nationella särbestämmelser vore inte förenliga med den inre marknaden. Det bör emellertid 
gå att ha kvar och vidareutveckla redan införda och beprövade industri- eller 
handelsbaserade presentationsformer.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen kan fastställa andra 
bestämmelser om andra aspekter av 
presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen än dem som 
anges i punkt 5. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.

6. Kommissionen ska, efter samråd med 
Europeiska livsmedelsmyndigheten och 
relevanta representanter för 
intressegrupper, se till att kraven i punkt 5 
a och b uppfylls, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 49.3.

Or. de
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Motivering

Här handlar det om väsentliga bestämmelser och eventuella ändringar av dem får inte 
överlåtas enbart åt kommissionen.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 35 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpliga krav Tillämpliga krav på ytterligare frivilliga 
uppgifter

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, ska punkterna 3 
och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort. 

2. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om märkning i enlighet med särskild 
gemenskapslagstiftning, såsom rådets 
förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 
mars 2006 om garanterade traditionella 
specialiteter av jordbruksprodukter och 
livsmedel och förordning (EG) 
nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om 
skydd av geografiska beteckningar och 
ursprungsbeteckningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel, ska 
punkterna 3 och 4 gälla när ett livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort anges 
frivilligt för att informera konsumenterna 
om att ett livsmedel härrör eller kommer 
från Europeiska gemenskapen eller ett visst 
land eller en viss ort. I detta fall ska i 
märkningen anges ”Tillverkad i EU 
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(medlemsstat)”. Dessutom kan en 
regionbeteckning anges.

Or. de

Motivering

Med hjälp av regionbeteckningar tas det hänsyn till att många konsumenter vill ha märkning 
av regionala specialiteter. En märkning av typ ”Tillverkad i EU” anger att gemenskapens 
relevanta livsmedelslagstiftning följts och kan således vara en intressant upplysning för 
konsumenten.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För annat kött än nötkött får 
ursprungsland eller härkomstort endast 
uppges vara en enda plats om djuren har 
fötts, fötts upp och slaktats i samma land 
eller på samma ort. I andra fall ska
uppgift om varje plats för födsel, 
uppfödning och slakt ges.

4. För fågel och annat kött än nötkött får 
som ursprungsland eller härkomstort
endast den plats uppges där djuren har 
hållits och/eller fötts upp, alltså inte den 
plats där de avlats eller slaktats, eller där 
köttet bearbetats eller förpackats. 
Alternativt får uppgift om varje plats för 
födsel, uppfödning, avel, slakt, 
bearbetning och förpackning ges.

Or. de

Motivering

Det är just i fråga om kött som vi tidigare haft en hel mängd livsmedelsskandaler, som skapat 
yttersta osäkerhet på konsumenthåll. Om kött av det slag som angetts klart och entydigt märks 
med uppgifter om sin härkomst garanteras valfriheten och då kan konsumenterna få ökat 
förtroende för produkternas kvalitet. 

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För färsk frukt och grönsaker får som 
ursprungsland eller härkomstort endast 
den plats uppges där produktionen inom 
jordbruket ägt rum.

Or. de

Motivering

Allt oftare rapporteras det om för höga halter av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. 
Om frukt och grönsaker klart och entydigt märks med uppgifter om sin härkomst garanteras 
valfriheten och då kan konsumenterna få ökat förtroende för produkternas kvalitet.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frivillig information får inte anges så att 
det tillgängliga utrymmet för obligatorisk 
information minskar.

Frivillig ytterligare information måste vara 
läsbar och får inte anges så att det 
tillgängliga utrymmet för obligatorisk 
information minskar eller så att det bli 
svårare att se den obligatoriska 
informationen.

Or. de

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – leden a–c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) skydda folkhälsan, utgår
b) skydda konsumenterna,
c) förebygga bedrägeri,
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Or. de

Motivering

Leden a–c garanteras tillräckligt i den föreliggande förordningen.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast tillämpa 
punkt 1 för att införa åtgärder rörande 
obligatorisk uppgift om livsmedels 
ursprungsland eller härkomstort om det 
finns ett bevisat samband mellan vissa av 
livsmedlets kvaliteter och dess ursprung 
eller härkomst. När medlemsstaterna 
anmäler dessa åtgärder till kommissionen, 
ska de lägga fram belägg för att flertalet 
konsumenter anser att denna uppgift är 
mycket viktig.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom man måste utgå från att livsmedel inom EU klart och entydigt motsvarar 
gemenskapslagstiftningen behöver inte medlemsstaterna införa några nya uppgifter, av det 
slag som föreslås i denna punkt.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Nationella åtgärder för livsmedel som inte 

är färdigförpackade
(1) För livsmedel som erbjuds till 
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försäljning till slutkonsumenter eller 
storkök utan att vara färdigförpackade, 
eller för livsmedel som förpackas på 
försäljningsstället på konsumentens 
begäran eller är färdigförpackade för 
direkt försäljning, kan medlemsstaterna 
anta närmare bestämmelser om hur de 
uppgifter som omfattas av artiklarna 9 
och 10 ska anges.
(2) Medlemsstaterna kan besluta att inte 
kräva att vissa av de uppgifter som avses i 
punkt 1 anges, med undantag av dem som 
avses i artikel 9.1 c, förutsatt att 
konsumenter eller storkök ändå får 
tillräcklig information.
(3) Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
överlämna texten till de åtgärder som 
avses i punkterna 1 och 2 till 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Nationella åtgärder skulle göra denna förordning rent orimlig och störa den inre marknaden.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det hänvisas till denna artikel ska 
den medlemsstat som anser det vara 
nödvändigt att anta ny lagstiftning om 
livsmedelsinformation i förväg anmäla de 
planerade åtgärderna och skälen för 
dessa till kommissionen och de andra 
medlemsstaterna.

utgår

Or. de
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Motivering

Se artikel 41.3.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den berörda medlemsstaten får vidta de 
planerade åtgärderna först tre månader 
efter den anmälan som avses i punkt 1, 
förutsatt att kommissionen inte lämnat ett 
negativt yttrande.

utgår

Or. de

Motivering

Se punkt 1.

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter ska 
inte tillämpas på de åtgärder som omfattas 
av anmälningsförfarandet i punkterna 1–4.

5. Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter ska 
inte tillämpas på de åtgärder som omfattas 
av anmälningsförfarandet i punkterna 2–4.

Or. de

Motivering

En anpassning till ändringarna i punkterna 1 och 3.
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Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Kapitel VII – Utarbetande av nationella system

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VII utgår
Artikel 44

Nationella system
1. Medlemsstaterna kan anta, 
rekommendera eller på annat sätt stödja 
nationella system som består uteslutande 
av icke-bindande regler, t.ex. 
rekommendationer, vägledning, normer 
eller andra icke-bindande regler (nedan 
kallade nationella system), och som syftar 
till att följande bestämmelser tillämpas i 
enlighet med de väsentliga krav som 
fastställs i dem:
a) Artikel 33.2 om andra uttrycksformer 
för näringsvärdesdeklarationen.
b) Artikel 34.5 om presentationen av 
näringsvärdesdeklarationen.
2. Kommissionen kan besluta att andra 
bestämmelser i lagstiftningen om 
livsmedelsinformation, förutom dem som 
anges i punkt 1, får tillämpas genom 
nationella system och fastställa relevanta 
väsentliga krav för detta. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 49.3.
3. Nationella system kan utarbetas av 
medlemsstaterna på deras eget initiativ 
eller på begäran av berörda parter i
överensstämmelse med de allmänna 
principer och krav som fastställs i 
kapitlen II och III i denna förordning och
a) som ett resultat av grundlig 
konsumentforskning, och
b) efter omfattande samråd med många 
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olika berörda parter och på grundval av 
bästa metoder.
4. Nationella system ska omfatta lämpliga 
mekanismer för att ge konsumenterna 
möjlighet att identifiera livsmedel som 
märkts i enlighet med nationella system, 
övervaka efterlevnaden av systemet och 
utvärdera dess inverkan.
5. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
närmare uppgifter om de nationella 
system som avses i punkt 1, inklusive ett 
identitetsmärke för livsmedel som märkts i 
enlighet med det nationella systemet. 
Kommissionen ska göra dessa uppgifter 
tillgängliga för allmänheten, i synnerhet
genom en särskild webbsida.
6. Kommissionen ska främja och 
organisera informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna och sig själv i frågor 
som rör antagandet och tillämpningen av 
de nationella systemen. Den ska 
uppmuntra berörda parter att delta i detta 
utbyte, särskilt genom rådgivande 
gruppen för livsmedelskedjan, djurhälsa 
och växters sundhet, som inrättades 
genom kommissionens beslut 
2004/613/EG av den 6 augusti 2004 om 
inrättande av en rådgivande grupp för 
livsmedelskedjan, djurhälsa och växters 
sundhet.
7. Kommissionen kan, efter samråd med 
medlemsstaterna, anta riktlinjer för 
tillämpningen av denna artikel.

Artikel 45
Presumtion om överensstämmelse

1. All livsmedelsinformation som 
tillhandahålls i överensstämmelse med ett 
nationellt system ska antas uppfylla de 
väsentliga krav som avses i artikel 44.1 
och 44.2. 
2. Tillämpningen av nationella system ska 
inte hindra den fria rörligheten för varor.

Artikel 46
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Gemenskapsåtgärder
1. Om kommissionen anser att ett 
nationellt system inte uppfyller kraven i 
denna förordning, kan den, efter att ha 
informerat den kommitté som anges i 
artikel 49.1, anta ett beslut där den begär 
att en medlemsstat upphäver eller ändrar 
detta nationella system.
2. Kommissionen kan anta 
tillämpningsåtgärder för de bestämmelser 
som avses i artikel 44.1 och 44.2. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 49.3.

Artikel 47
Tillämpningsbestämmelser

Kommissionen kan anta närmare 
bestämmelser om tillämpningen av detta 
kapitel. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 49.2.

Or. de

Motivering

Nationella specialbestämmelser skulle bara vid ett ytligt betraktande se ut som om de inte 
vore bindande. I själva verket skulle man bli tvungen att rätta sig efter dessa 
specialbestämmelser, vilket i sin tur inte skulle vara förenligt med den inre marknaden.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 50 – stycke -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 i förordning (EG) nr 1924/2006 
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ska utgå.

Or. de

Motivering

”Näringsprofilen” är ett politiskt begrepp som saknar fast vetenskaplig förankring. Alltså är 
det inte fråga om någon information utan snarare om indoktrinering. Eftersom den 
föreliggande förordningen om livsmedelsinformation kommer att leda till omfattande, för 
genomsnittskonsumenten begriplig, läsbar och således verklig konsumentinformation om 
livsmedel är artikel 4 i förordning (EG) nr 1924/2006 onödig och bör utgå. 

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 52a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52a
Övergångsbestämmelser för utsläppande 

på marknaden av livsmedel
Livsmedel som släppts ut på marknaden 
eller märkts innan denna förordning 
börjat tillämpas och som inte motsvarar 
denna förordning får fortsätta släppas ut 
på marknaden fram till bästföredatumet, 
dock högst fram till [fem år efter att 
denna förordning börjat tillämpas].

Or. de

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 53 – styckena 3 och 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 

Artiklarna 29–34 ska tillämpas från och 
med [den första dagen i månaden 3 år efter 
ikraftträdandet], med undantag av 
livsmedel märkta av livsmedelsföretagare 
som, vid datumet för ikraftträdande, har 
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färre än 10 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

färre än 25 anställda samt en omsättning 
och/eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, för vilka 
de ska tillämpas från och med [den första 
dagen i månaden 5 år efter ikraftträdandet].

Or. de

Motivering

En anpassning till förordningen om hälsopåståenden.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) energivärde, eller a) energivärde

Or. de

Motivering

Ett klarläggande.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) energivärde och minst ett av 
näringsämnena

b) energivärde och minst ett av följande 
näringsämnen respektive deras 
beståndsdelar

– fett, – fett,

– kolhydrater, – protein,
– kostfibrer, – kolhydrater,

– protein, – kostfibrer,
– salt, – natrium från salt,
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– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i bilaga 
XI.

– vitaminer och mineralämnen som 
förtecknas i del A punkt 1 i bilaga XI och 
som förekommer i betydande mängder 
enligt definitionen i del A punkt 2 i bilaga 
XI.

Or. de

Motivering

Här betonas proteinets betydelse genom att ordningsföljden i uppräkningen ändras, liksom 
också natriumets betydelse ur näringsfysiologisk synvinkel.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. transfettsyror: fettsyror med minst en 
icke-konjugerad (dvs. åtskild av minst en 
metylengrupp) kol-koldubbelbindning i 
transställning.

4. transfettsyror: artificiella fettsyror med 
minst en icke-konjugerad (dvs. åtskild av 
minst en metylengrupp) kol-
koldubbelbindning i transställning.

Or. de

Motivering

Av undersökningar har det framgått att naturliga transfettsyror skiljer sig från 
industritillverkade transfettsyror, så att de även vid ökad konsumtion inte är hälsoskadliga.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. nya sockerarter: sockerartade ämnen, 
såsom isomaltulos och D-tagatos, vilka är 
att hänföra till kategorin nya livsmedel.

Adlib Express Watermark



PR\749676SV.doc 79/90 PE415.015v01-00

SV

Or. de

Motivering

D-tagatos och isomaltulos är tillåtna produkter inom kategorin nya livsmedel. De hör till 
gruppen socker, men skiljer sig emellertid klart från de tre sedvanliga sockerarterna i fråga 
om kaloriinnehåll, blodsockervärde och framkallande av karies. 

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25.

10. protein: den proteinhalt som beräknas 
med följande formel: protein = 
sammanlagda kvävemängden enligt 
Kjeldahl × 6,25, respektive för 
mjölkproteiner × 6,38.

Or. de

Motivering

Den internationella omräkningsfaktorn för mjölkproteiner från animalisk äggvita är enligt 
Codex Alimentarius' standard 6,38. En omräkningsfaktor på 6,38 används för närvarande 
också nationellt inom EU. 

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. huvudsakligt synfält: det synfält som 
med största sannolikhet visas eller är 
synligt under normala eller sedvanliga 
försäljnings- eller 
användningsförhållanden.

13. förpackningens utsida: den sida eller 
den yta på en livsmedelsförpackning som 
med största sannolikhet visas eller är 
synligt under normala eller sedvanliga 
försäljnings- eller 
användningsförhållanden.

Or. de
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Motivering

Begreppet ”förpackningens utsida” är lämpligare här, eftersom det som avses är 
förpackningens framsida, eller, i de fall man inte kan tala om en framsida, den sida som 
förpackningen visar sig från.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

INGREDIENSER SOM ORSAKAR
ALLERGI ELLER INTOLERANS

INGREDIENSER SOM KAN ORSAKA
ALLERGI ELLER INTOLERANS

Or. de

Motivering

Ingredienserna orsakar i princip inte allergi eller intolerans.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Spannmål som används för 
framställning av destillat eller etanol för 
spritdrycker och andra drycker som 
innehåller mer än 1,2 volymprocent 
alkohol.

d) Spannmål som används för 
framställning av alkoholdestillat.

Or. de

Motivering

Vid alkoholdestillation kvarstår inga allergiframkallande ämnen. Eftersom alkoholdestillat 
inte används bara vid tillverkning av alkoholdrycker utan också vid livsmedelstillverkning 
måste det förhindras att dessa produkter förses med vilseledande märkning om 
allergiframkallande ämnen som i själva verket inte finns i dem. 
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Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vassle som används för framställning av 
destillat eller etanol för spritdrycker och 
andra drycker som innehåller mer än 1,2 
volymprocent alkohol.

a) Vassle som används för framställning av 
alkoholdestillat.

Or. de

Motivering

Se punkt 1 d.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Nötter som används för framställning av 
destillat eller etanol för spritdrycker och 
andra drycker som innehåller mer än 1,2 
volymprocent alkohol.

a) Nötter som används för framställning av 
alkoholdestillat.

Or. de

Motivering

Se punkt 1 d. 

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksatserna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Obearbetade produkter som innehåller 
endast en ingrediens eller kategori av 

– Färsk frukt och färska grönsaker samt 
obearbetade produkter som innehåller 
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ingredienser. endast en ingrediens eller kategori av 
ingredienser.

– Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i rökning eller mogning och 
som innehåller endast en ingrediens eller 
kategori av ingredienser.

– Bearbetade produkter vars bearbetning 
endast består i mogning och som innehåller 
endast en ingrediens eller kategori av 
ingredienser.

r. de

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livsmedel som inte är färdigförpackade, 
inklusive i storkök, och avsedda för direkt 
konsumtion.

Or. de

Motivering

Se de motsvarande artiklarna 17.3a (ny) och 22.1 ba (ny).

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Säsongsanknutna sötsaker, framför allt 
figurformade konfektyr- och 
chokladvaror.

Or. de

Motivering

Påskharar och jultomtar av choklad bör ses som traditionella säsongsanknutna sötsaker och 
inte omfattas av kraven på näringsvärdesdeklaration.
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Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livsmedlets beteckning ska omfatta eller 
åtföljas av uppgifter om livsmedlets fysiska 
tillstånd eller den särskilda behandling som 
livsmedlet genomgått (t.ex. pulvrisering, 
frystorkning, djupfrysning, snabbfrysning, 
koncentrering, rökning) i samtliga fall då 
avsaknaden av sådan information skulle 
kunna vilseleda konsumenten.

1. Livsmedlets beteckning ska omfatta eller 
åtföljas av uppgifter om livsmedlets fysiska 
tillstånd eller den särskilda behandling som 
livsmedlet genomgått (t.ex. pulvrisering, 
frystorkning, djupfrysning, snabbfrysning, 
upptining, koncentrering, rökning) i 
samtliga fall då avsaknaden av sådan 
information skulle kunna vilseleda 
konsumenten.

Or. de

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Bilaga VI – del B – tabell – rad 17 – kolumn 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag av nötkött omfattar denna 
definition också sådant kött som 
mekaniskt avlägsnats från köttben och 
som inte omfattas av definitionen på 
”maskinurbenat kött” i avsnitt 1.14 i 
bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

Or. de

Motivering

Detta klarläggande behövs, av omsorg om den gemensamma inre marknaden, eftersom olika 
medlemsstater hänför detta kött till olika kategorier. I till exempel Irland, England, Belgien, 
Frankrike, Nederländerna, Danmark, Finland, Sverige och somliga av de nya 
medlemsstaterna räknas sådant kött utan inskränkningar till kött, medan andra 
medlemsstater, såsom Tyskland, hänför det till kategorin ”maskinurbenat kött”. Detta leder 
till enorma snedvridningar av konkurrensen.
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Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga ska utgå.

Or. de

Motivering

Bilagan tas med i rättsaktstexten i artikel 25.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del C – rubriken och tabellen – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordningsföljd vid presentation av energi 
och näringsämnen som ingår i en 
näringsvärdesdeklaration

Ordningsföljd vid presentation av energi 
och näringsämnen som ingår i en frivilligt 
utvidgad näringsvärdesdeklaration

Ordningsföljden vid presentation av 
uppgifter om energi och näringsämnen ska, 
i förekommande fall, vara som följer:

Ordningsföljden vid presentation av 
uppgifter om energi och näringsämnen ska, 
i förekommande fall, vara som följer:

Energi Energi

Fett Protein
varav: Fett
– Mättade fettsyror varav:
– Enkelomättade fettsyror – Mättade fettsyror

– Fleromättade fettsyror – Enkelomättade fettsyror

Kolhydrater – Fleromättade fettsyror
varav: Kolhydrater
– Sockerarter varav:
– Polyoler – Sockerarter
– Stärkelse – Polyoler

Kostfibrer – Stärkelse
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Protein Kostfibrer
Salt Natrium från salt

Vitaminer och mineralämnen Vitaminer och mineralämnen

Or. de

Motivering

Protein är ett livsviktigt näringsämne och hör därför hemma på första plats. Se punkt 1 b i 
bilaga I.
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Konsumenter har rätt att veta vad alla livsmedel innehåller. Därför är det nödvändigt att förse 
livsmedel med information om innehåll och näringsvärde, så att konsumenterna kan fatta 
medvetna och målinriktade köpbeslut. Gemenskapsrätten innehåller visserligen en rad 
förordningar och direktiv om ingredienser i och märkning av livsmedel, men en omfattande 
obligatorisk märkning har hittills inte funnits. Förutom att många av de allmänna och 
specifika EU-reglerna om livsmedelsinformation vid det här laget är oöverskådliga och 
snarare skapar osäkerhet kring lagstiftningen, leder även medlemsstaternas nationella 
bestämmelser till snedvridning av konkurrensen och handelshinder på EU:s inre marknad. 
Dessa missförhållanden kan endast undanröjas genom en enhetlig europeisk 
livsmedelsmärkning. 

2. Kommissionens förslag

I slutet av januari 2008 lade kommissionen fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet 
om att omarbeta EU-bestämmelserna om märkning av livsmedel. Genom förslaget 
sammanförs och ersätts sju direktiv och en förordning, och därigenom skapas en bättre 
lagstiftning samtidigt som den befintliga rättsliga ramen om livsmedelsmärkning förenklas. 
Syftet med förslaget är även att minska byråkratin, att öka rättssäkerheten för aktörerna i 
livsmedelskedjan, att öka den europeiska livsmedelsindustrins konkurrensförmåga, att 
garantera konsumenterna livsmedelssäkerhet och omfattande livsmedelsinformation samt att 
främja en hälsosam kost som en del av EU:s strategi mot övervikt. Förslaget till förordning 
innehåller följande centrala förslag:

Förteckning över obligatoriska uppgifter
Kommissionens förslag innehåller en förteckning över obligatoriska uppgifter för märkning 
av livsmedel (artikel 9). Här ingår bland annat en utökad märkning av allergiframkallande 
ämnen på livsmedel som inte är färdigförpackade (artikel 22) samt en omfattande 
näringsvärdesdeklaration. Kommissionen anger att alla obligatoriska uppgifter ska presenteras 
med en teckenstorlek på minst 3 mm. Den obligatoriska märkningen gäller inte för 
alkoholhaltiga drycker som vin, öl och spritdrycker.

Information och presentation av näringsvärden
Vidare föreslår kommissionen en omfattande näringsvärdesdeklaration i förpackningens 
”huvudsakliga synfält” (artiklarna 29–34). De föreskrivna uppgifterna om livsmedlets 
energivärde och om näringsämnena fett, mättade fettsyror, kolhydrater, sockerarter och salt 
(artikel 29.1) ska i denna ordningsföljd anges på förpackningens framsida och anges per 
100 g, per 100 ml eller per portion. Uppgifter utöver detta (artikel 29.2) kan anges på en 
annan plats på förpackningen men ska dock alltid anges i en ”näringsvärdesruta” i tabellform 
(artikel 34.2). Alla uppgifter ska anges per 100 g/100 ml eller – vid portionsförpackningar –
per portion och som en procentandel av det rekommenderade dagliga intaget för varje 
näringsämne (artikel 31).
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Nationella märkningssystem
I kommissionens förslag får medlemsstaterna långtgående nationella regleringsmöjligheter. 
Enligt kapitel VI och VII ska medlemsstaterna i särskilda fall kunna införa lagstiftning för 
vissa livsmedelskategorier och utöver den föreskrivna presentationsformen få utveckla 
nationella märkningssystem (artikel 44.3 och artikel 34.5). För livsmedel som inte är 
färdigförpackade, t.ex. bröd- och korvprodukter, samt för livsmedel som används vid 
matlagning på restauranger och i storkök m.m., kan medlemsstaterna dessutom utfärda 
nationella bestämmelser om hur uppgifterna ska anges samt, med undantag för märkning av 
allergiframkallande ämnen, avstå från att kräva vissa obligatoriska uppgifter (artikel 41). 

3. Föredragandens kommentarer

Föredraganden välkomnar i princip kommissionens förslag till förordning. Det är nödvändigt 
att införa en enhetlig märkning av livsmedel inom hela EU. Å ena sidan skapar man med en 
sådan reglering transparens i konsumenternas intresse, å andra sidan uppnår man även bättre 
överskådlighet i gemenskapens livsmedelslagstiftning och därmed ökad rättssäkerhet i 
livsmedelsföretagens intresse, eftersom flera redan befintliga bestämmelser sammanfattas i 
den nya förordningen. En sådan ny, omfattande märkningsförordning för livsmedel kan hjälpa 
konsumenterna att fatta medvetna och målinriktade köpbeslut, så att de kan sammansätta sin 
kost efter individuella önskemål och behov. Detta skulle även kunna få positiva följder för 
den europeiska befolkningens hälsa. Det är enormt viktigt att harmonisera 
livsmedelsmärkningen mot bakgrund av den gemensamma inre marknaden, för hittills har 
nationella tilläggsregler och medlemsstaternas olika tolkningar av den befintliga 
gemensamma livsmedelslagstiftningen inneburit handelshinder och konkurrensproblem. Om 
vi avskaffar dessa missförhållanden kan kostnaderna minskas för livsmedelstillverkarna och 
livsmedelssäljarna och slutligen även för konsumenterna.

Föredraganden anser dock att utformningen av den enhetliga livsmedelsmärkningen i EU som 
presenteras i förslaget till förordning varken minskar byråkratin, förenklar lagstiftningen eller 
ger konsumenterna bättre livsmedelsinformation. Kommissionen har gjort det alldeles för 
enkelt för sig på flera punkter. Vissa riktlinjer i förslaget är orealistiska och skulle bland annat 
leda till avsevärda merkostnader för livsmedelstillverkarna och livsmedelssäljarna. För 
konsumenterna får man anta att den planerande mångfalden av information snarare skapar 
förvirring än upplysning. Planerna om att ge medlemsstaterna långtgående egna 
regleringsmöjligheter är dessutom helt obegripliga. Detta skulle ytterligare splittra den inre 
marknaden på livsmedelsområdet och få detta förslag till förordning att framstå som helt 
absurt. 

I övrigt är det svårt att förstå tidpunkten för kommissionens förslag, eftersom det först i 
augusti 2008 inleddes en undersökning av hur livsmedelsmärkningen påverkar 
konsumenternas köpbeslut. Det är hittills den enda vetenskapliga undersökningen som 
omfattar alla medlemsstater. Denna undersökning som främjas av det sjunde ramprogrammet 
för forskning borde egentligen ligga till grund för lagförslaget om livsmedelsinformation. 
Några konkreta resultat väntas dock först om ungefär tre år. Just nu innehåller den nya 
märkningslagstiftningen alltså på sin höjd de berörda parternas antaganden och subjektiva 
erfarenheter, och därför utgår kommissionens förslag också enbart från antaganden om 
konsumenternas önskemål och behov. Det finns ingen som kan bedöma om det i den slutliga 
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förordningen faktiskt tas hänsyn till den genomsnittlige EU-konsumenten eller om 
förordningen om några år måste ändras radikalt till följd av nya forskningsresultat. Detta 
faktum är därför särskilt kritiskt eftersom den nya förordningen antas få avsevärda 
ekonomiska konsekvenser för livsmedelstillverkarna och livsmedelssäljarna. Från 
kommissionens sida finns det inte heller här någon information. Kommissionen har i sitt 
förslag dessutom gjort den anmärkningsvärda bedömningen att det inte var nödvändigt att 
inhämta externa expertutlåtanden.

Föredraganden anser att kommissionens förslag måste ändras radikalt. Nedan nämns några 
ändringar:

– Det är inte praktiskt möjligt att införa en allmän minsta teckenstorlek på 3 mm. Detta 
gäller framför allt men inte uteslutande produkter med tryck på flera språk. En 
obligatorisk teckenstorlek på 3 mm skulle ge upphov till större livsmedelsförpackningar, 
extra förpackningsavfall och kanske till och med till större portioner. Det är inte 
teckenstorleken i sig som avgör textens läsbarhet. Föredraganden definierar därför 
begreppet ”läsbarhet” när det gäller livsmedelsinformation och föreslår att man utvecklar 
riktlinjer för genomförandet inom ramen för ett samrådsförfarande. 

– Kommissionen motiverar sina planer på att låta medlemsstaterna utveckla egna 
märkningssystem med subsidiaritetsprincipen. Man hänvisar till möjligheten att utveckla 
innovativa märkningslösningar med denna bottom-up-mekanism. Föredraganden anser 
dock att nationella märkningssystem på sin höjd skulle skapa definitiv förvirring, 
osäkerhet kring lagstiftningen och enorma ytterligare snedvridningar av konkurrensen på 
den inre marknaden. Man kan nämligen utgå från att medlemsstatliga märkningsriktlinjer 
i praktiken skulle fungera som obligatoriska riktlinjer även om man gör gällande att de är 
frivilliga. Eftersom huvuddelen av livsmedelsföretagen i EU marknadsför sina produkter i 
många medlemsstater, skulle de alltid behöva tillverka och lagerhålla specifika 
förpackningar. De extra kostnaderna för detta skulle uppgå till många miljarder euro och 
detta skulle vara svårt att klara inom livsmedelssektorn som främst består av små- och 
medelstora företag. Kostnaderna skulle därför slutligen hamna hos konsumenterna. Bara 
tanken om att man i framtiden och dessutom vid olika tidpunkter inför 27 olika och 
kompletterande märkningssystem förtydligar det absurda i planerna. Föredraganden 
föreslår därför att denna artikel stryks. Det innebär inte att handelns eller vissa 
livsmedelstillverkares befintliga, frivilliga märkningssystem ska förbjudas i framtiden. 
Tvärtom bör det vara tillåtet att utöver de obligatoriska uppgifterna upprepa eller ange 
ytterligare uppgifter på andra ställen på förpackningen i en frivillig presentationsform. 
Detta får naturligtvis inte ske på bekostnad av läsbarheten eller göra att de obligatoriska 
uppgifterna blir svåra att finna.

– Föredraganden misstänker att konsumenterna i slutändan kommer att ignorera 
informationen om livsmedelsförpackningarnas framsida överbelastas med för många 
näringsvärdesuppgifter, t.ex. per 100 g, per 100 ml eller per portion, eller om 
informationen till och med innehåller flera uppgifter, t.ex. i gram och procent av 
dagsbehovet för en viss befolkningsgrupp. I affären tittar konsumenten dessutom inte 
bara på en produktförpackning, utan har ett helt batteri av produkter att gå igenom i 
butikshyllorna. Eftersom majoriteten av konsumenterna enligt tidigare rön främst är 
intresserade av livsmedlets energivärde bör det räcka att som obligatorisk uppgift ange 
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energivärdet i kcal eller kJ på förpackningens framsida. Vilka näringsämnen en produkts 
energivärde består av kan då hämtas från de obligatoriska uppgifterna i 
”näringsvärdesrutan”. Om handeln och/eller industrin kommer fram till andra rön om 
konsumenternas önskemål kan ytterligare uppgifter anges på framsidan utöver detta på 
frivillig basis, som redan har påpekats.

– Livsmedelshantverkare, t.ex. bagare, konditorer, slaktare, restaurangbranschen etc. 
erbjuder oftast inte färdigförpackade varor till försäljning eller direkt förtäring. Deras 
produkter är vanligtvis inte standardiserade och därför kan hantverksmässiga avvikelser 
förekomma i produkternas sammansättning och försäljningsvikt. Här måste man dock ta 
hänsyn till att det är just livsmedelshantverkarna som bevarar och säkerställer mångfalden 
bland EU:s regionala specialiteter. Det är alltså något som vi måste beakta i denna 
förordning. I kommissionens förslag föreskrivs det att livsmedelsmärkning av produkter 
som inte är färdigförpackade ska regleras av medlemsstaterna. Dessa ska inte enbart 
kunna besluta om presentationsformen, utan även om undantag från de obligatoriska 
uppgifterna. Om medlemsstaterna inte föreskriver några undantag eller någon sådan 
särskild ordning, ska den som producerar lösa varor tillhandahålla alla de uppgifter som 
föreskrivs i förordningen. Till följd av de beskrivna särskilda egenskaperna inom 
livsmedelshantverken skulle detta återigen kunna ge upphov till bristande rättssäkerhet 
och utgöra ett hot framför allt mot småföretagen. För dessa företag är det knappast 
möjligt att tillhandahålla en omfattande näringsvärdesdeklaration. Därför anser 
föredraganden att varor som inte är färdigförpackade i stor utsträckning måste undantas 
från förordningen. Ett undantag är information om allergiframkallande ingredienser som 
även bör anges inom livsmedelshantverken. I det här sammanhanget bör man påpeka att 
produkter som förpackas för omedelbar försäljning redan utgör ett undantag i förordning 
(EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

4. Slutsats

I denna förordning föreskrivs en livsmedelsmärkning som ska gälla inom hela EU och som 
med få undantag ska tillämpas på alla produkter som tillverkas av livsmedelsföretag, alltså 
inte enbart för vissa kategorier av livsmedel. Det bör påpekas att en sådan förordning endast 
kan tillgodose den genomsnittlige konsumenten, dvs. genomsnittligt allmänbildade, upplysta 
och friska medborgare, med undantag för livsmedelsallergiker, dock inte särskilda 
patientgrupper. Den obligatoriska märkningen av livsmedel ska hjälpa omdömesgilla 
medborgare att på eget ansvar kunna fatta medvetna och målinriktade köpbeslut. 

Med kommissionens förslag kan detta mål dock inte uppnås. Den presentation av de 
obligatoriska uppgifterna som föreslås gränsar snarare till konsumentfostran än 
konsumentinformation. Kommissionen vill reglera en ”hälsosam” kost för konsumenterna 
med hjälp av livsmedelsmärkningen. Kraven i kommissionens förslag är delvis orealistiska. 
Avsikten att harmonisera till förmån för EU:s inre marknad skulle genom planen om 
nationella särskilda ordningar bli helt absurd. Det är även principiellt anmärkningsvärt och 
tvivelaktigt att kommissionen har utarbetat förslaget till förordning utan vetenskapliga 
expertutlåtanden. Det är också svårt att förstå att förslaget har presenterats vid en tid då det 
visserligen finns enstaka vetenskapliga undersökningar att tillgå samtidigt som en omfattande 
undersökning just har inletts som omfattar samtliga medlemsstater. 
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Föredraganden föreslår att kommissionen i stor utsträckning ändrar sin föreslagna kurs. Hon 
påpekar att den planerade obligatoriska märkningen av livsmedel enbart kan omfatta 
grundläggande uppgifter, eftersom det saknas omfattande vetenskapliga rön om 
livsmedelsuppgifternas effekter på konsumenternas beteende. Vidare kan lagstiftaren se till att 
den obligatoriska märkningen presenteras på ett läsbart och begripligt sätt. Det är endast en 
sådan bestämmelse som garanterar tillräcklig flexibilitet, för i en marknadsekonomi är det 
efterfrågan som styr utbudet. Om det i framtiden kommer nya rön om konsumenternas 
önskemål och behov i EU, kan livsmedelsföretagen i eget intresse snabbt reagera med 
frivilliga kompletterande uppgifter. 

Avslutningsvis bör man tänka på att livsmedelsmärkningen endast är en av många aspekter av 
konsumentinformationen på temat kosten. Märkningen kan komplettera men inte ersätta 
information till befolkningen om en relativt hälsosam livsstil. Sådan information kan 
exempelvis bestå av kampanjer och utbildningsåtgärder i medlemsstaterna. Slutligen kan eller 
får det i vår samhällsordning inte finnas lagar som befriar medborgarna från deras eget ansvar 
eller befriar föräldrar från ansvar för sina barn. 
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