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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/.../EG

av den

om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter

om ingredienser i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 332 E, 27.11.2001, s. 257.
2 EGT C 80, 3.4.2002, s. 35.
3 Europaparlamentets yttrande av den 11 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT),

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och
Europaparlamentets beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) För att uppnå en hög nivå på skyddet av konsumenternas hälsa och garantera dem rätten till

information bör det säkerställas att konsumenterna får ändamålsenlig information om

livsmedel, bl.a. genom att samtliga ingredienser framgår av märkningen.

(2) Enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel1

samt om reklam för livsmedel behöver vissa ämnen inte anges i ingrediensförteckningen.

(3) När vissa ingredienser eller andra ämnen används i livsmedelsproduktionen och fortfarande

finns kvar, orsakar de allergier eller överkänslighet hos konsumenterna, och vissa av dessa

allergier eller överkänsligheter utgör en hälsorisk för de berörda personerna.

(4) Vetenskapliga kommittén för livsmedel, inrättad genom artikel 1 i kommissionens

beslut 97/579/EG2 har konstaterat att födoämnesallergier är så vanligt förekommande att de

påverkar många människors liv, eftersom de förorsakar såväl lindriga som potentiellt

livshotande tillstånd.

(5) Nämnda kommitté har bekräftat att komjölk, frukt, baljväxter (särskilt jordnötter och

sojabönor), ägg, kräftdjur, nötter, fisk, grönsaker (selleri och andra ur familjen

flockblomstriga växter), vete och andra sädesslag är de vanligaste födoämnesallergenen.

                                                
1 EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/101/EG

(EGT L 310, 28.11.2001, s. 19).
2 EGT L 237, 28.8.1997, s. 18. Beslutet ändrat genom beslut 2000/443/EG (EGT L 179,

18.7.2000, s. 13).
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(6) De vanligaste födoämnesallergenen ingår i många olika beredda livsmedel.

(7) Nämnda kommitté har också noterat att livsmedelstillsatser kan orsaka oönskade reaktioner

och att det ofta är svårt att undvika livsmedelstillsatser eftersom de inte alltid anges på

märkningen.

(8) Det är nödvändigt att de allergiframkallande tillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen

som omfattas av artikel 6.4 a i direktiv 2000/13/EG omfattas av märkningsreglerna för att ge

korrekt information till de konsumenter som lider av livsmedelsallergi.

(9) Även om märkningen, som är riktad till konsumenterna i allmänhet, inte bör ses som den enda

informationskällan och därmed överta sjukvårdens roll, är det ändå lämpligt att så långt som

möjligt hjälpa de konsumenter som lider av allergier eller överkänslighet genom att ge dem

mer fullständiga uppgifter om produkternas sammansättning.

(10) Förteckningen över allergiframkallande ämnen bör omfatta de livsmedel, ingredienser och

andra ämnen som är kända för att orsaka överkänslighet.

(11) För att bättre kunna informera alla konsumenter och skydda hälsan hos vissa av dem bör alla

ingredienser och andra ämnen som ingår i livsmedel obligatoriskt anges i

ingrediensförteckningen. När det gäller alkoholhaltiga drycker bör det vara obligatoriskt att

inkludera alla allergiframkallande ämnen som ingår i drycken i fråga i

ingrediensförteckningen.
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(12) För att ta hänsyn till de tekniska svårigheterna vid livsmedelsframställning är det nödvändigt

att tillåta en större flexibilitet när det gäller att förteckna sådana ingredienser och andra ämnen

som används i mycket små mängder.

(13) För att kunna följa med i den vetenskapliga utvecklingen och framstegen i fråga om de

tekniska möjligheterna att upphäva ingrediensernas och de andra ämnenas allergiframkallande

förmåga och för att skydda konsumenterna mot nya allergiframkallande ämnen i livsmedel

och undvika onödiga märkningsskyldigheter, är det viktigt att ingrediensförteckningen kan ses

över snabbt, vid behov genom att vissa ingredienser eller ämnen inkluderas eller stryks.

Översynen bör grunda sig på vetenskapliga kriterier fastställda av Europeiska myndigheten

för livsmedelssäkerhet, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 178/20021, och ske i form av en teknisk genomförandeåtgärd, och för att förenkla och

påskynda förfarandet bör det anförtros kommissionen att besluta om sådana åtgärder.

Kommissionen bör dessutom vid behov utarbeta tekniska riktlinjer för tolkningen av

bilaga IIIa.

(14) Direktiv 2000/13/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                                
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
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Artikel 1

Direktiv 2000/13/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Ingredienser skall anges i enlighet med denna artikel och bilagorna I, II, III och

IIIa."

b) Följande punkt skall införas:

"3a. Utan att det påverkar tillämpningen av de regler för hur ingredienser skall anges

som skall fastställas enligt punkt 3 skall varje ingrediens enligt definitionen i punkt 4 a

som förtecknas i bilaga IIIa framgå av märkningen när den ingår i drycker som avses i

punkt 3. Dessa uppgifter skall omfatta ordet "innehåller" följt av namnet på den eller de

berörda ingredienserna. Uppgifterna behöver dock inte anges om ingrediensen redan

med sitt specifika namn ingår i förteckningen över ingredienserna eller i dryckens

varubeteckning.

Om det är nödvändigt kan närmare bestämmelser för presentationen av de uppgifter som

avses i första stycket antas i enlighet med följande förfaranden:
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a) Vad gäller de produkter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning

(EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av

marknaden för vin*, i enlighet med förfarandet i artikel 75 i den förordningen.

b) Vad gäller de produkter som avses i artikel 2.1 i rådets förordning

(EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition,

beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatieserade vinbaserade

drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter**, i enlighet med

förfarandet i artikel 13 i den förordningen.

c) Vad gäller de produkter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning

(EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition,

beskrivning och presentation av spritdrycker***, i enlighet med förfarandet i

artikel 14 i den förordningen.

d) Vad gäller övriga produkter i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 i detta

direktiv.

_______________________

* EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2585/2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 10).

** EGT L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2061/96 (EGT L 277,
30.10.1996, s. 1).

*** EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366,
31.12.1994, s. 1)."
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c) Följande led skall läggas till i punkt 4 c:

"iv) ämnen som inte är tillsatser men som används på samma sätt och med samma

syfte som processhjälpmedel och som fortfarande finns kvar i den slutliga

produkten, om än i annan form."

d) I punkt 5 skall andra stycket ändras på följande sätt:

i) Den fjärde strecksatsen skall ersättas med följande:

"− När frukt, grönsaker eller svamp, varav ingen påtagligt dominerar med

hänsyn till vikt och vilka används i proportioner som kan tänkas variera,

används blandade som ingredienser i ett livsmedel, får de grupperas på

ingrediensförteckningen under beteckningen "frukt", "grönsaker" eller

"svamp" följt av uttrycket "i varierande proportion", omedelbart följt av en

uppräkning av de frukter, grönsaker eller svampar som ingår; i sådana fall

skall blandningen anges på ingrediensförteckningen i enlighet med

första stycket på grundval av den samlade vikten av de frukter, grönsaker

och svampar som ingår."
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ii) Följande strecksatser skall läggas till:

"− Ingredienser som utgör mindre än 2 % av den färdiga varan får anges i en

annan ordning, efter de övriga ingredienserna.

− När ingredienser som är av liknande slag eller inbördes utbytbara kan

komma att användas vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel

utan att dess sammansättning, natur eller uppfattade värde ändras och om de

utgör mindre än 2 % av den färdiga varan, får dessa ingredienser anges

i ingrediensförteckningen med uttrycket "innehåller ... och/eller ..." i de fall

där minst en av högst två ingredienser ingår i den färdiga varan. Denna

bestämmelse skall inte tillämpas på tillsatser eller på de ingredienser som

förtecknas i bilaga IIIa."

e) Punkt 8 andra stycket skall ersättas med följande:

"Den uppräkning som avses i första stycket skall inte vara obligatorisk i följande fall:

a) Om sammansättningen av den sammansatta ingrediensen är fastställd i gällande

gemenskapslagstiftning, och förutsatt att den sammansatta ingrediensen utgör

mindre än 2 % av den färdiga varan; denna bestämmelse skall dock inte gälla

i fråga om tillsatser, såvida inte annat följer av punkt 4 c.
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b) För sammansatta ingredienser som består av krydd- och/eller örtblandningar som

utgör mindre än 2 % av den färdiga varan, med undantag av tillsatser, om inte

annat följer av punkt 4 c.

c) Om den sammansatta ingrediensen är ett livsmedel för vilket någon

ingrediensförteckning inte krävs enligt gemenskapslagstiftningen."

f) Följande punkter skall läggas till:

"10. Trots vad som sägs i punkt 2, punkt 6 andra stycket och punkt 8 andra stycket

skall en ingrediens som används vid tillverkningen av ett livsmedel och som fortfarande

finns kvar i den slutliga varan, om än i annan form, och som förtecknas i bilaga IIIa,

eller som härrör från en ingrediens som förtecknas i bilaga IIIa, framgå av märkningen

med en tydlig hänvisning till namnet på denna ingrediens.

De uppgifter som avses i första stycket behöver dock inte anges om det namn under

vilket livsmedlet säljs innehåller en tydlig hänvisning till ingrediensen i fråga.

Trots vad som sägs i punkt 4 c ii, iii och iv skall ett ämne som används vid

tillverkningen av ett livsmedel och som fortfarande finns kvar i den slutliga varan, om

än i annan form, och som härrör från en ingrediens som förtecknas i bilaga IIIa betraktas

som ingrediens och framgå av märkningen med en tydlig hänvisning till namnet på den

ingrediens som det härrör från.
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11. Förteckningen i bilaga IIIa skall omprövas systematiskt och, om det är

nödvändigt, uppdateras på grundval av de senaste vetenskapliga rönen. Den första

omprövningen skall äga rum senast den [...]*.

En uppdatering kan också innebära att ingredienser stryks ur bilaga IIIa om det

vetenskapligt har bevisats att de inte kan ha negativa verkningar.

Bilaga IIIa får i detta syfte ändras i enlighet med förfarandet i artikel 20.2, efter

det att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har yttrat sig på grundval

av artikel 29 i förordning (EG) nr 178/2002.

Om det är nödvändigt kan tekniska riktlinjer utfärdas för tolkningen av

förteckningen i bilaga IIIa, i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

_____________________

* EGT L 31, 1.2.2002, s. 1."

                                                
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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2. I artikel 19 andra stycket skall orden "Ständiga livsmedelskommittén, inrättad genom rådets

beslut 69/414/EEG(1)," ersättas med "Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa,

inrättad genom förordning (EG) nr 178/2002".

3. Fotnoten "EGT L 291, 29.11.1969, s. 9" skall utgå.

4. I artikel 20.1 skall orden "en kommitté " ersättas med "Ständiga kommittén för

livsmedelskedjan och djurhälsa".

5. I bilaga I skall beteckningarna "Kanderad frukt" och "Grönsaker" samt tillhörande

definitioner utgå.

6. Den text som finns i bilagan till detta direktiv skall införas som bilaga IIIa.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den ...* sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra

författningar som är nödvändiga för att

− tillåta handel med produkter som överensstämmer med detta direktiv från och med den ...*,

− förbjuda handel med produkter som inte överensstämmer med detta direktiv från och med

den ...**; dock får handel med produkter som inte överensstämmer med detta direktiv och som

har släppts ut på marknaden eller märkts före detta datum fortsätta till dess att lagren tömts.

                                                
* 12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** 24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

"BILAGA IIIa

Ingredienser som avses i artikel 6.3a, 6.10 och 6.11

Spannmål som innehåller gluten (dvs. vete, råg, korn, havre, spält, kamut eller hybridiserade

stammar därav) och spannmålsprodukter

Skaldjur och skaldjursprodukter

Ägg och äggprodukter

Fisk och fiskprodukter

Jordnötter och jordnötsprodukter

Sojabönor och sojaprodukter

Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos)

Nötter, dvs. mandel (Amygdalus communis L.), hasselnöt (Corylus avellana), valnöt (Juglans

regia), cashewnöt (Anacardium occidentale), pekannöt (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch),

paranöt (Bertholletia excelsa), pistaschmandel (Pistacia vera), makadamianöt och Queenslandsnöt

(Macadamia ternifolia) samt nötprodukter

Selleri och selleriprodukter

Senap och senapsprodukter

Sesamfrön och sesamfröprodukter

Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som SO2."
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I. INLEDNING

1. Den 7 september 2001 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till

Europaparlamentets och rådets direktiv, på grundval av artikel 95 i fördraget, om

ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel1.

2. Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande den 16 januari 20022.

3. Europaparlamentet antog ett antal ändringar den 11 juni 20023.

4. Till följd av Europaparlamentets yttrande lämnade kommissionen ett ändrat förslag4 till

rådet den 4 september 2002.

5. Den 20 februari 2003 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med

artikel 251 i fördraget.

II. SYFTE

I vitboken om livsmedelssäkerhet meddelade kommissionen sin avsikt att föreslå en ändring

av direktiv 2000/13/EG, särskilt i fråga om möjligheten att inte ange de beståndsdelar av

sammansatta ingredienser som utgör mindre än 25 % av den färdiga varan. Denna möjlighet

infördes i gemenskapslagstiftningen för mer än 20 år sedan för att undvika orimligt långa

innehållsförteckningar.

Men eftersom livsmedelsproduktionen har blivit mera komplicerad och konsumtionen av

beredda livsmedel mera omfattande har konsumenterna gång på gång uttryckt önskemål att få

bättre information om de livsmedel de köper, och särskilt om deras sammansättning.

                                                
1 EGT C 332 E, 27.11.2001, s. 257.
2 EGT C 80, 3.4.2002, s. 35.
3 Dok. 9840/02.
4 EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 188..
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Dessutom framkom behovet av att hantera problemet med livsmedelsallergier, en fråga som

hör hemma under livsmedelssäkerhet och hälsa, genom att ge konsumenterna information om

förekomst av allergiframkallande ingredienser.

Förslaget syftar därför till att ge konsumenten mera ingående information om

sammansättningen av livsmedel och alkoholhaltiga drycker, och i synnerhet göra det

obligatoriskt att upplysa om ingredienser som kan förorsaka allergier eller överkänslighet.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

A. Allmänna synpunkter på Europaparlamentets ändringar

1. Rådet har följt kommissionens ändrade förslag. Rådet har godtagit – antingen

ordagrant eller i sak – de fyra parlamentsändringar som tagits upp av

kommissionen i dess ändrade förslag.

2. Rådet har också beaktat flertalet andra ändringar som gjorts av

Europaparlamentet.

a) Tre andra ändringar av Europaparlamentet (nämligen ändringarna 8, 9

och 14) som inte tagits med i kommissionens ändrade förslag har godtagits

av rådet.

b) När det gäller två andra ändringar (nämligen ändringarna 5 och 13) har rådet

i stället för att stryka bestämmelsen i fråga föredragit att begränsa

undantaget genom att sänka den nivå under vilken undantaget skall

tillämpas från 5 till 2 %.

3. I fråga om ändring 10 anser rådet liksom kommissionen att denna fråga kan tas

upp i samband med en framtida uppdatering av förteckningen.
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B. De viktigaste förändringar som rådet infört

1. De viktigaste förändringar som rådet infört rör

– inbegripande av vissa ämnen som inte är tillsatser men som används på

samma sätt och med samma syfte som processtekniska hjälpmedel och som

fortfarande finns i den slutliga produkten (jfr förslag till en ny punkt 4 c iv

till artikel 6 i direktiv 2000/13/EG),

– skyldigheten att ange de ingredienser som härrör från en ingrediens som

finns i förteckningen i bilaga III a med en tydlig hänvisning till

ingrediensens namn, såvida inte det namn under vilket livsmedlet säljs

innehåller en tydlig hänvisning till ingrediensen i fråga (jfr förslag till en ny

punkt 10 till artikel 6 i direktiv 2000/13/EG).

2. Andra modifikationer har gjorts, av rent teknisk natur och med syftet att klargöra

direktivets text.

IV. SAMMANFATTNING

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten i stor utsträckning svarar mot de önskemål

som Europaparlamentet uttryckt, samtidigt som den tillräckligt tar hänsyn till de farhågor som

medlemsstaterna uttryckt, bland annat när det gäller folkhälsan och/eller harmoniseringen

inom gemenskapen. Rådet anser att det i den gemensamma ståndpunkten uppnå en god

jämvikt mellan kraven på en väl fungerande gemensam marknad och kraven på

konsumentskydd/konsumentinformation.



5757/1/03 REV 1 lal/MZ,AGS/sl 1
DG I    SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 10 februari 2003 (11.2)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0199 (COD)

5757/1/03
REV 1

DENLEG 3
CODEC 88
OC 2

I/A-PUNKTSNOT
från: Generalsekretariatet
till: Coreper/rådet
Föreg. dok. nr: 15514/02 DENLEG 88 CODEC 1636
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Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/13/EG när
det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel
GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: 11.2.2003

1. Vid sitt möte den 14–15 november 2002 nådde rådet en politisk överenskommelse med

kvalificerad majoritet, varvid den österrikiska delegationen röstade mot, om antagande av en

gemensam ståndpunkt om ovanstående direktiv.

2. Eftersom den överenskomna texten, inklusive ingressen, har slutgranskats av

juristlingvisterna, kan Coreper anmoda rådet

– att anta en gemensam ståndpunkt om direktivet enligt 15514/02 DENLEG 88

CODEC 1636 + REV 1 (nl) + COR 1 (fi) + ADD 2.

− att till protokollet ta uttalandena i 13913/02 DENLEG 78 CODEC 1390 ADD 1.
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Rådets motivering återfinns i 15514/02 DENLEG 88 CODEC 1636 ADD 1 + ADD 2.
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om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om

ingredienser i livsmedel
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2001/0199 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om

ingredienser i livsmedel

1 BAKGRUND

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet
(KOM(2001) 433 slutlig – 2001/0199 (COD)): 6 september 2001

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 16 januari 2002

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 11 juni 2002

Det ändrade förslaget lämnades
(KOM(2002) 464 slutlig – 2001/0199 (COD)): 3 september 2002

Rådets gemensamma ståndpunkt antas: 20 februari 2003

2 SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med kommissionens förslag är att göra en mycket mer omfattande märkning av de
ingredienser som ingår i sammansättningen av livsmedel obligatorisk för att konsumenterna
ska få bättre information samtidigt som hänsyn tas till allergier och överkänslighet mot
livsmedel. Därför ändras märkningsbestämmelserna för ingredienser i direktiv 2000/13/EG
huvudsakligen på följande punkter:

� I förslaget stryks det undantag som gäller märkning av de sammansatta ingredienser som
utgör mindre än 25 % av den färdiga produkten, vilket fastslår principen om att alla
ingredienser ska anges.

� I förslaget bibehålls ett begränsat antal undantag för några sammansatta ingredienser som
används i begränsad mängd.

� Förslaget upprättar en förteckning över de ingredienser som ger upphov till de flesta fall av
allergier och överkänslighet mot livsmedel, för vilka inget undantag när det gäller
märkning medges och inte heller när dessa ingredienser förekommer i alkoholhaltiga
drycker.

� Förslaget innehåller ett uppdateringsförfarande av den förteckning som nämns ovan efter
yttrande från Europeiska livsmedelsmyndigheten.
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� Förslaget innehåller bestämmelser om hur de ingredienser som används i begränsad mängd
ska anges för att göra det möjligt för producenterna att lättare anpassa sig till de ytterligare
skyldigheter som införts för märkningen.

3 KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänt

Den gemensamma ståndpunkt som rådet har antagit med kvalificerad majoritet utgör ett
välavvägt kompromissförslag som innehåller de bestämmelser som kommissionen föreslagit
samtidigt som undantagens räckvidd begränsas och ligger i linje med de ändringar som
Europaparlamentet begärt vid den första behandlingen. De gäller mer exakt information i
märkningen av livsmedel.

3.2 Europaparlamentets ändringsförslag vid första behandlingen

Ändringar som förts in i kommissionens ändrade förslag:

Kommissionen har i sitt ändrade förslag fört in de ändringar som antogs av
Europaparlamentet vid den första behandlingen och som godkändes av kommissionen. Alla
dessa ändringar har behållits i den gemensamma ståndpunkten i en form som torde
tillfredsställa Europaparlamentet.

Skillnader mellan den gemensamma ståndpunkten och kommissionens ändrade förslag:

– Undantag, som gäller angivande av beståndsdelar i vissa sammansatta ingredienser
(ingredienser vars sammansättning föreskrivs i gällande EG-lagstiftning) och krav på hur
ingrediensförteckningen ska utformas, medges endast för de ingredienser som utgör
mindre än 2 % av den färdiga produkten i stället för 5 % som kommissionen föreslagit.
Kompromissförslaget går i samma anda som Europaparlamentet önskade genom att kräva
att dessa undantag stryks, nämligen mer detaljerad information till konsumenten med
möjlighet att bibehålla en viss flexibilitet som kommissionen hade rekommenderat för att
producenterna ska kunna uppfylla mycket mer tvingande krav när det gäller märkning av
livsmedel.

– Möjligheten att inte upprepa en ingrediens under förutsättning att det finns en förklaring i
märkningen stryks. Detta uppfyller Europaparlamentets krav. Kommissionen hade behållit
denna bestämmelse, men med hänsyn till de praktiska svårigheterna att tillämpa den,
godkänner den att den stryks.

– Översyn och uppdatering av förteckningen över allergena ingredienser ska ske systematiskt
på grundval av den tekniska utvecklingen och inte vartannat år. Uppdateringen av
förteckningen kan även innebära att ingredienser stryks, om det vetenskapligt har bevisats
att de har förlorat sina allergiframkallande egenskaper. Kommissionen har anslutit sig till
kravet från flera medlemsstater att göra ett uttalande om detta. Uttalandet bifogas.
Kommissionen anser att det är berättigat att se över förteckningen så snart det behövs,
vilket går in linje med Europaparlamentets önskemål. Dess ändring i detta avseende hade
inte kunnat godkännas i sin ursprungliga form.

– Selleri och senap samt produkter som framställs av dessa läggs till i förteckningen över
allergiframkallande ingredienser. Detta tillägg överensstämmer även med
Europaparlamentets yrkande.
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Kommissionen anser att varje tillägg i förteckningen ska grundas på ett yttrande från
Vetenskapliga kommittén. Kommissionen har bett kommittén att rekommendera kriterier i
detta avseende. Den accepterar dock tillägg av de två nämnda ingredienserna, eftersom alla
medlemsstater visar på en ökning av allergifall när det gäller dessa livsmedel.

4 SLUTSATSER

Med hänsyn till ovanstående stöder kommissionen den gemensamma ståndpunkt som rådet
antagit.

5 KOMMISSIONENS UTTALANDEN

På begäran av flera delegationer i rådet har kommissionen gjort följande uttalanden:

– Uttalande om det yttrande som begärts av Vetenskapliga kommittén för livsmedel.

– Uttalande om den definition av EG-lagstiftningen som åsyftas i artikel 1.1 d i den
gemensamma ståndpunkten.

Dessa uttalanden bifogas detta meddelande.
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BILAGA

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

1. Kommissionen uppger att den redan begärt ett yttrande från Vetenskapliga
kommittén för livsmedel inför uppdateringen av bilaga 1 så snart som möjligt (vilken
kommer att bli bilaga IIIa till direktiv 2000/13/EG) i de fall när det vetenskapligt
motiverat. Denna begäran avser också samtliga ingredienser som finns upptagna i
förteckningen i bilaga IIIa, inklusive spannmålsprodukter, och Vetenskapliga
kommittén för livsmedel har uppmanats att uttala sig om det finns möjligheter att
upphäva de allergiframkallande egenskaperna hos vissa härledda ingredienser under
framställningsprocessen och om dessa ingredienser därför skulle kunna strykas från
förteckningen i bilaga IIIa och i konsekvens därmed kunna undantas från
märkningskyldigheten.

2. Kommissionen uppger att den ”EU-lagstiftning” som åsyftas i artikel 1.1 d är den
lagstiftning där det fastställas harmoniserade normer för sammansättningen av vissa
livsmedel.

De texter som för närvarande omfattas av denna definition är direktiven om

– kakao- och chokladvaror,

– fruktjuice och vissa liknande produkter,

– sylt, gelé och marmelad.


