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Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens direktiv om ändring av 
bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG om andra 
livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och om upphävande av 
beslut 2004/374/EG

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelstillsatser1, särskilt artiklarna 31 och 28.4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande 
av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 
20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel3 och 
rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i 
livsmedel4, vilka upphävts och ersatts av den ovannämnda förordningen 
(EG) nr 1333/2008,

– med beaktande av utkastet till kommissionens direktiv om ändring av bilagorna till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än 
färgämnen och sötningsmedel och om upphävande av beslut 2004/374/EG,

– med beaktande av artikel 5 a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter5,

– med beaktande av artikel 88.2 och 88.4 b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1333/2008 får kommissionen anta åtgärder för att 
ändra bilagorna till bland annat direktiv 95/2/EG, fram tills det att sådana 
gemenskapsförteckningar över livsmedelstillsatser upprättats som avses i artikel 30 i den 
förordningen.

B. Bilaga IV till direktiv 95/2/EG innehåller en förteckning över vilka livsmedelstillsatser 
som får användas i Europeiska unionen och villkoren för deras användning. 

                                               
1 EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.
2 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
3 EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.
4 EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.
5 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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C. Dessutom fastställdes de allmänna kriterierna för användning av livsmedelstillsatser i 
bilaga II till direktiv 89/107/EEG, och eftersom det direktivet upphävts och ersatts av 
förordning (EG) nr 1333/2008 återfinns de relevanta kriterierna nu, bland annat, i artikel 6 
i den förordningen, som gäller allmänna villkor för införande och användning av 
livsmedelstillsatser i gemenskapsförteckningarna.

D. I artikel 6 i den förordningen fastställs att en livsmedelstillsats endast får godkännas för 
användning i EU om den uppfyller vissa villkor, bland vilka ingår, enligt punkt 1 c, att 
konsumenter inte får vilseledas och, enligt punkt 2, att den har fördelar för konsumenten.

E. I artikel 6.1 a i denna förordning fastställs också att en livsmedelstillsats får tillåtas endast 
om den inte utgör en hälsorisk för konsumenten. 

F. Dessutom fastställs i förordning (EG) nr 178/2002 (förordningen om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning), och särskilt i artikel 8 i denna, bland annat att 
livsmedelslagstiftningen ska syfta till att skydda konsumenternas intressen och göra det 
möjligt för konsumenterna att fatta välgrundade beslut om de livsmedel de konsumerar 
samt att den ska syfta till att förebygga förfaranden som kan vilseleda konsumenterna. 

G. I utkastet till kommissionens direktiv, särskilt i skäl 25 och dess punkt 3 h i bilagan, 
fastställs att det i bilaga IV till direktiv 95/2/EG ska kunna införas en beredning av enzym 
som utgår från trombin med fibrinogen som livsmedelstillsats för att rekonstituera 
livsmedel. 

H. Trombin härrör från ätliga delar av djur och fungerar som ett ”köttklister” och dess syfte 
som livsmedelstillsats är att binda samman separata köttbitar för att tillverka en enda 
köttprodukt. 

I. Eftersom syftet med att använda trombin således är att presentera köttbitar för 
konsumenten som en enda köttprodukt är risken för att konsumenten vilseleds uppenbar. 

J. I skäl 25 i utkastet till kommissionens direktiv erkänns att användning av trombin med 
fibrinogen som livsmedelstillsats kan vilseleda konsumenten om det slutliga livsmedlets 
beskaffenhet.

K. I punkt 3 h i bilagan till utkastet till kommissionens direktiv föreskrivs att trombin från nöt 
och/eller svin får införas i förteckningen över tillåtna livsmedelstillsatser i bilaga IV till 
direktiv 95/2/EG i färdigförpackade köttberedningar och -produkter avsedda endast för 
konsumenter upp till högst 1 mg/kg uttryckt som trombin, att användas tillsammans med 
fibrinogen och under förutsättning att livsmedlet ska vara märkt med texten ”sammanfogat 
kött” bredvid dess varubeteckning.

L. Enligt utkastet till kommissionens direktiv är det inte tillåtet att använda trombin som 
livsmedelstillsats i köttprodukter som serveras på restauranger eller i andra offentliga 
inrättningar som serverar livsmedel. Det finns emellertid en uppenbar risk för att kött som 
innehåller trombin skulle kunna hamna i köttprodukter som serveras på restauranger eller i 
andra offentliga inrättningar som serverar livsmedel, med tanke på det högre pris som kan 
erhållas för köttbitar som serveras som en enda köttprodukt.
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M. Det står därför inte klart att förbudet mot användning av trombin i köttprodukter som 
serveras på restauranger eller i andra offentliga inrättningar som serverar livsmedel skulle 
leda till att det i praktiken förhindras att sådana köttprodukter används i restauranger eller 
andra inrättningar som serverar livsmedel, och säljs till konsumenter som en enda 
köttprodukt.

N. De ovannämnda märkningsvillkor som ingår i utkastet till kommissionens direktiv klarar 
eventuellt inte att skydda konsumenterna mot att ett oriktigt och vilseledande intryck 
skapas av att det föreligger en enda köttprodukt, och det finns därför risk för att 
konsumenterna vilseleds och hindras från att fatta välgrundade beslut när det gäller 
konsumtion av köttprodukter som innehåller trombin.

O. Det har inte visats att det finns några fördelar för konsumenterna med trombin.

P. Den process varigenom många separata köttbitar binds samman ökar avsevärt den yta som 
kan infekteras med patogena bakterier (som Clostridium och Salmonella), som kan 
överleva och reproducera sig utan syre under en sådan process.

Q. Risken för infektion med patogena bakterier är särskilt allvarlig eftersom 
bindningsprocessen kan utföras genom bindning utan värme, utan tillsats av salt och utan 
någon därpå följande upphettningsprocess, vilket leder till att slutproduktens säkerhet inte 
kan garanteras. 

R. Utkastet till kommissionens direktiv lyckas därför inte med att i dessa avseenden följa 
kriterierna för införande av livsmedelstillsatser enligt bilaga IV till direktiv 95/2/EG. 

1. Europaparlamentet motsätter sig utkastet till kommissionens direktiv om ändring av 
bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG om andra 
livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och om upphävande av beslut 
2004/374/EG. 

2. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens direktiv inte är förenligt med 
syftet och innehållet i förordning (EG) nr 1333/2008/EG.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


