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_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/13/EG6 gäller inte 
förbindelser mellan företag. Eftersom de 

produkter som omfattas av detta direktiv 

inte är avsedda att säljas till 

slutkonsumenten utan bara mellan företag 

för beredning av livsmedel, bör de 

bestämmelser som redan finns i direktiv 

83/417/EEG behållas, förenklas och 

anpassas till gällande regelverk. Dessa 

bestämmelser föreskriver vilken 

produktinformation som ska lämnas dels 

för att livsmedelsföretagarna ska få den 

information de behöver för att märka 

slutprodukten, t.ex. när det gäller 

allergener, dels för att undvika att 

produkterna kan förväxlas med liknande 

produkter som inte är avsedda som 

livsmedel. 

(6) Enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/20116 ska 

tillräcklig information tillhandahållas i 
förbindelser mellan företag för att 

slutkonsumenten ska få korrekt 

livsmedelsinformation. Eftersom de 

produkter som omfattas av detta direktiv 

inte är avsedda att säljas till 

slutkonsumenten utan bara mellan företag 

för beredning av livsmedel, bör de 

bestämmelser som redan finns i direktiv 

83/417/EEG behållas, förenklas och 

anpassas till gällande regelverk. Dessa 

bestämmelser föreskriver vilken 

produktinformation som ska lämnas dels 

för att livsmedelsföretagarna ska få den 

information de behöver för att märka 

slutprodukten, t.ex. när det gäller 

allergener, dels för att undvika att 

produkterna kan förväxlas med liknande 

produkter som inte är avsedda som eller 



 

 

 PE568.447/ 2 

 SV 

som är otjänliga som livsmedel. 

____________________ ____________________ 

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/13/EG av den 20 mars 2000 om 

tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om märkning och 

presentation av livsmedel samt om reklam 

för livsmedel (EGT L 109, 6.5.2000, s. 29). 

6 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011 av den 

25 oktober 2011 om tillhandahållande av 

livsmedelsinformation till konsumenterna 

(EUT L 304, 22.11.2011, s. 18). 

Motivering 

Direktiv 2000/13/EG upphävdes den 13 december 2014 genom förordning (EU) nr 1169/2011 

om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, vilket bör återspeglas på 

ett adekvat sätt i skälet. Även om de produkter som omfattas av förslaget (kaseiner och 

kaseinater) inte är avsedda att säljas till slutkonsument, utan enbart mellan företag för 

beredning av livsmedelsprodukter, är det viktigt att livsmedelsföretagarna får den 

information de behöver för märkning av slutprodukterna, särskilt när det gäller allergener. 

 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1333/20087 definieras 

”processhjälpmedel” som betecknas som 

”tekniska tillsatser” i direktiv 83/417/EEG. 

I det här direktivet bör därför termen 

”processhjälpmedel” användas i stället för 

”tekniska tillsatser”. 

(7) I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1333/20087 definieras 

”processhjälpmedel” som betecknas som 

”tekniska tillsatser” i direktiv 83/417/EEG. 

I det här direktivet bör därför termerna 

”livsmedelstillsatser” och 

”processhjälpmedel” användas i stället för 

”tekniska tillsatser” i linje med Codex 

Alimentarius standard för ätliga 

kaseinprodukter. 

__________________ __________________ 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1333/2008 av den 16 december 

2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 

31.12.2008, s. 16). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1333/2008 av den 16 december 

2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 

31.12.2008, s. 16). 

Motivering 

I den internationella standarden (Codex Alimentarius) klassificeras ”tekniska tillsatser” 

antingen som processhjälpmedel (syror) eller som tillsatser (basiska ämnen). Kodexen bör 

följas för att konsekvens ska råda på internationell nivå. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) kaseiner: mjölkproteinets huvudsakliga 

beståndsdel som är tvättad och torkad och 

olöslig i vatten och som genom utfällning 

har utvunnits ur skummjölk 

(a) kaseiner: mjölkproteinets huvudsakliga 

beståndsdel som är tvättad och torkad och 

olöslig i vatten och som har utvunnits ur 

skummjölk och/eller andra produkter som 

utvunnits från mjölk genom utfällning 

Motivering 

Teknisk uppdatering som kommer att anpassa lagstiftningen i linje med Codex-standard N290 

för ätligt kasein genom att använda samma definitioner (internationella livsmedelsstandarder 

utarbetade av FAO och WHO). 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 

som avses i artikel 7 ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med 

den (…). (Publications Office is to fill in 

the date of entry into force of this Act). 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 

som avses i artikel 7 ska ges till 

kommissionen för en period av fem år från 

och med …+. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av 

perioden av fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande 

förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet 

motsätter sig en sådan förlängning senast 

tre månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 ____________________ 

 + EUT: Inför dagen för detta direktivs 

ikraftträdande.   

Motivering 

Befogenheten att anta delegerade akter för att anpassa bilagorna till internationella 
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standarder och tekniska framsteg bör inte ges till kommissionen för en obegränsad tidsperiod, 

utan i stället för fem år.  För att medlagstiftarna ska kunna avgöra om delegeringen av 

befogenhet ska förlängas ska kommissionen utarbeta en rapport i detta hänseende senast nio 

månader före utgången av femårsperioden.  

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska senast den 

31 mars 2015 sätta i kraft de lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv. 

1. Medlemsstaterna ska senast den …+ 

sätta i kraft de lagar och andra författningar 

som är nödvändiga för att följa detta 

direktiv. 

De ska genast överlämna texten till dessa 

bestämmelser till kommissionen. 

De ska genast överlämna texten till dessa 

bestämmelser till kommissionen. 

 ____________________ 

 +EUT: För in dagen sex månader efter det 

att detta direktiv har trätt i kraft. 

Motivering 

Ett ambitiöst men realistiskt datum för genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna 

föreslås. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – led a – led 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Lägsta kaseinhalt i mjölkproteinet 

beräknad på det torkade extraktet 

88 viktprocent 

2. Lägsta kaseinhalt i mjölkproteinet 

beräknad på 88 viktprocent i befintlig 

substans 

Motivering 

Det råder allmän konsensus om att både direktiv 83/417/EEG och Codex Alimentarius sänker 

kaseinatproduktens mjölkproteinhalt. Genom att beräkna mjölkproteinhalten på produktens 

absoluta vikt (i stället för på det torkade extraktet) ökar produktens renhet avseende 

proteinhalt.   


