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Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 94/35/EF 
om sødestoffer til brug i levnedsmidler

Forslag til direktiv (KOM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD)) - ændringsretsakt

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 9

(9) Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler har vurderet oplysningerne 
om sikkerheden ved sojabønnehemicellulose 
og afgav udtalelse herom den 4. april 2003. 
Komitéen konkluderede, at det er 
acceptabelt at anvende 
sojabønnehemicellulose i visse mængder i 
visse af de levnedsmidler, der var anmodet 
om tilladelse for. Anvendelse i 
overensstemmelse hermed bør derfor tillades 
til visse formål.

(9) Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler har vurderet oplysningerne 
om sikkerheden ved sojabønnehemicellulose 
og afgav udtalelse herom den 4. april 2003. 
Komitéen konkluderede, at det er 
acceptabelt at anvende 
sojabønnehemicellulose i visse mængder i 
visse af de levnedsmidler, der var anmodet 
om tilladelse for. Anvendelse i 
overensstemmelse hermed bør derfor tillades 
til visse formål. For at gøre det lettere for 
allergikere bør en sådan anvendelse 
imidlertid ikke være tilladt for 
levnedsmidler, hvori der ikke forventes 
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sojabønnerester.

Or. sv

Begrundelse

Hvis anvendelsen af sojabønnehemicellulose udvides til at omfatte alle de foreslåede 
levnedsmidler, vil det begrænse allergikeres udvalg af levnedsmidler. Dette gælder især for 
hovednæringsmidler såsom ris og nudler, hvori man ikke ville forvente rester af den allergeniske 
sojabønne. Aromaer tilsættes de fleste levnedsmidler og på flere stadier i 
levnedsmiddelproduktionen, hvilket indebærer en risiko for, at den obligatoriske deklaration 
droppes. Der er andre tilsætningsstoffer, der kan anvendes i stedet for sojabønnehemicellulose, 
og som ikke forårsager allergiske reaktioner.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 5, led 3 a (nyt) (direktiv 95/2/EF)

(1a) I artikel 5 indsættes nyt led 3 a:
"eller
- om der er fremlagt dokumentation for et 
teknologisk behov for at fastsætte højere 
værdier for et specifikt produkt eller 
produktgrupper som angivet i bilag III, C."

Or. da

Begrundelse

Kommissionens forslag er ikke i overensstemmelse med EFSA's udtalelse i 2003, hvorefter det 
kun er i enkelte kødprodukter, at en tilsat mængde på 150 mg/kg er nødvendig for at hindre 
vækst af mikroorganismer, herunder Clostridium botulinum. For langt de fleste saltede 
kødprodukter vil en tilsat mængde nitrit på 50-100 mg/kg være tilstrækkelig. Ved ovenstående 
ændringsforslag foretages en differentiering af produkterne, således at der generelt tillades op 
til 100 mg/kg og kun tillades nitrit i en tilsat mængde på 150 mg/kg til udvalgte produkter, hvor 
der foreligger et reelt teknologisk behov.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1 A (ny)

Artikel 1a
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Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse fremsætter Kommissionen et 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
om begrænsning af det samlede antal 
tilladte tilsætningsstoffer. Når industrien 
anmoder om tilladelse til et nyt 
tilsætningsstof, skal den samtidig fremsætte 
forslag om tilbagetrækning af et andet 
tilsætningsstof.

Or. en

Begrundelse

Det stadig stigende antal tilsætningsstoffer indebærer en lang række små risici, der samlet truer 
fødevaresikkerheden, som er vanskelige at evaluere, og som kan skabe synergieffekter mellem de 
forskellige stoffer. Det samlede antal tilladte tilsætningsstoffer bør derfor begrænses, således at 
industrien, når den ansøger om en ny tilladelse, skal fremsætte forslag om tilbagetrækning af et 
andet tilsætningsstof, der kun anvendes i begrænset omfang.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1 B (ny)

Artikel 1b
Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet, hvori det for alle tilladte 
tilsætningsstoffer, herunder farvestoffer og 
sødestoffer, evalueres, om betingelserne for 
tilladelse i henhold til bilag II i direktiv 
89/107/EØF stadig er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Da Fællesskabets lovgivning om tilsætningsstoffer blev fastlagt i 1988, insisterede man på, at 
tilsætningsstoffer kun kan tillades, hvis en række generelle betingelser er opfyldt:

• et rimeligt teknologisk behov/til fordel for forbrugeren

• ingen sundhedsmæssig risiko
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• ikke vildledende for forbrugeren

Her mere end 15 år efter, at lovgivningen trådte i kraft, bør det evalueres, om betingelserne 
stadig opfyldes af de mange tilsætningsstoffer, som Fællesskabet har tilladt.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1 C (ny)

Artikel 1c
I den i artikel 1b nævnte rapport skal der 
specifikt fokuseres på indvirkningen på 
sundheden af tilsætningsstoffer, som 
mistænkes for at frembyde en 
sundhedsrisiko, såsom E 320 
(butylhydroxyanisol, BHA), E 321 
(butylhydroxytoluen, BHT), E 385 
(calciumdinatrium EDTA), E 431 
(polyoxyethylen(40)stearat), E 432 til E 436 
(polysorbater), E 1201 
(polyvinylpyrrolidon) og E 1202 
(polyvinylpolypyrrolidon).

Or. en

Begrundelse

Når Kommissionen tager sikkerheden for tilsætningsstoffer op til fornyet overvejelse, bør den 
fokusere på stoffer, som allerede af andre institutioner er blevet øremærket som kritiske:

• Tilsætningsstofferne E 320 (butylhydroxyanisol (BHA)) og E 321 (butylhydroxytoluen 
(BHT)) er syntetiske antioxidanter, der kan forårsage allergiske reaktioner. De er blevet 
vurderet som værende potentielt kræftfremkaldende eller ikke-klassificerbare (ifølge 
WHO's Internationale Kræftforskningscenter (IARC)) og er mistænkt for 
hormonforstyrrende egenskaber, immunologiske egenskaber og hyperaktivitet.

• Calciumdinatrium EDTA (E 385) er en syntetisk antioxidant, som opbygger komplekser 
med mineralsalte, hvilket kan øge optagelsen af tungmetaller og forårsage 
stofskifteproblemer. Stoffet er ikke tilladt i Australien.

• Den syntetiske stabilisator polyoxyethylen(40)stearat (E 431) kan indeholde skadelige 
biprodukter (ethylenoxid, mono- og diethylenglycoler). 

• Polysorbater (E 432 - E 436) er syntetiske emulgeringsmidler, som kan indeholde 
skadelige rester (ethylenoxid, ethylenglycoler), øge optagelsen af lipofile stoffer og 
ændre fordøjelsen af forskellige stoffer.

E 1201 (polyvinylpyrrolidon) og E 1202 (polyvinylpolypyrrolidon) kan indeholde rester af 
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vinylpyrrolidon, som er et stof, der betragtes som værende kræftfremkaldende hos dyr. E 1201 er 
blevet vurderet som ikke-klassificerbare af WHO's Internationale Kræftforskningscenter 
(IARC)).

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 2 A (ny)

Artikel 2a
Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om en reevaluering af tilladelsen af 
sødestoffet aspartam omfattende en 
historisk evaluering af FDA-
godkendelsesprocessen.
Rapporten vil omfatte forslag til lovgivning 
om forbedring af mærkningen af produkter 
indeholdende aspartam, navnlig for at 
beskytte sårbare personer såsom gravide, 
spædbørn og småbørn.
Kommissionen reevaluerer ligeledes 
begrænsningerne i brugen af det 
traditionelle sødestof Stevia under 
hensyntagen til alle foreliggende 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Brug af aspartam øger udsættelsen for dets metabolitter methanol/formaldehyd og phenylalanin, 
og kan efter forlydende fremkalde bl.a. hovedpine, kvalme og allergiske reaktioner, navnlig hos 
sårbare personer. Den omfattende brug heraf bør derfor reevalueres af Kommissionen og den 
relevante videnskabelige komité under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger og under 
overholdelse af forsigtighedsprincippet. 
En historisk evaluering er påkrævet, idet der synes at være beviser for, at de oprindelige 
undersøgelser ikke beviste aspartams sikkerhed. Ikke desto mindre er de efterfølgende 
godkendelser primært baseret på FDA's vurdering.
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Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 2 A (ny)

Artikel 2a
Kommissionen forelægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
indførelsen af en ny kategori i direktiv 
94/35/EF for "sportsdrikke", hvilket er en 
produktkategori, der er formuleret til at 
opfylde et bestemt ernæringsbehov. I denne 
rapport skal bl.a. en begrænsning af 
anvendelsen af sødestoffer, som er 
"energireducerede eller uden tilsat sukker" 
fra den nuværende grænse på 30 % til 25 
%, undersøges.

Or. en

Begrundelse

Eftersom der ikke findes noget standardprodukt til sammenligning, skal der kun tilsættes så 
meget sødestof, at, hvis det blev erstattet af sukker, ville produktet indeholde 30 % mindre energi 
end et produkt med ækvivalent sukker. Dette kræver, at der tilsættes mere sødestof end 
nødvendigt for at opfylde kravene til smag og ernæring, hvilket resulterer i et alt for sødt 
produkt.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 12
BILAG I, NR. 3 (A A) (nyt)

Bilag III, del B (direktiv 95/2/EF)

(aa) Del B ændres som følger:
Følgende note tilføjes: 
"2a. Brugen af sulfitter skal fremgå af 
etiketten på produktet med henblik på at 
advare allergikere og astmatikere om 
indholdet af sulfater og sulfitter i 
levnedsmidlet"
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Or. en

Begrundelse

Sulfater og sulfitter kan være farlige for astmatikere og allergikere. Det er derfor afgørende, at 
produktet indeholder en klar advarsel til de relevante forbrugere om indholdet af disse 
tilsætningsstoffer i levnedsmidlet.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 13
BILAG I, NR. 3 (A A) (nyt)

Bilag III, del B (direktiv 95/2/EF)

Kommissionens forslag 

Krebsdyr og blæksprutter

- kogte 50

Ændringsforslag

Krebsdyr og blæksprutter

- kogte 150

Or. en

Begrundelse

Maksimumsmængden, der udtrykkes som SO2, ændres med henblik på at rette den "tekniske fejl" 
i direktiv 95/2/EF, idet de tilladte mængder svovldioxid uberettiget er meget lavere for kogte end 
for rå krebsdyr.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 14
BILAG I, NR. 3 (A A) (nyt)

Bilag III, del B (direktiv 95/2/EF)

Kommissionens forslag 

Krebsdyr og blæksprutter

- kogte 50(1)
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Ændringsforslag

Krebsdyr og blæksprutter

- kogte 50(1)

- krebsdyr af familien peneida solencerida, aristeida:

- indtil 80 enheder 135(1) 
- mellem 80 og 120 enheder 180(1)

- over 120 enheder 270(1)

Or. es

Begrundelse

Da gennemførelsesdirektivet blev vedtaget, blev det fastlagt, at kogning nedsatte mængden af 
sulfitter med en tredjedel i forhold til friske krebsdyr. Erfaringer har vist, at dette ikke er 
tilfældet, og at mængden højst nedsættes med 10 %. Sammen med den kendsgerning, at det 
nuværende niveau på 50 mg/kg ikke beskytter kogte rejer mod melanose, viser dette, at den 
nuværende maksimumsmængde for SO2 i kogte produkter skal bringes på linje med den 
maksimumsmængde, der i øjeblikket er tilladt for friske krebsdyr. Det er ikke et spørgsmål om at 
øge de aktuelle gældende mængder sulfit i krebsdyr, men handler blot om at rette en fejl.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 15
BILAG I, NR. 3 (A A) (nyt)

Bilag III, del B (direktiv 95/2/EF)

Ændringsforslag

(aa) I del B tilføjes følgende rækker: 

Borddruer 10 mg/kg
Friske litchi-blommer 10 mg/kg

Or. en

Begrundelse

Dette er yderst vigtigt for både forbrugerne og industrien for at sikre, at disse populære 
produkter forbliver på markedet.

SO2 er nødvendigt for at forhindre udviklingen af botrytis på borddruer, hvilket fordærver 
druerne, og for at forhindre, at friske litchi-blommer bliver sure. Det er nødvendigt at tilføje en 
ny post i bilag III, del B, i direktiv 95/2 for at sikre, at disse produkter stadig vil være 
tilgængelige for forbrugerne. Eftersom disse produkter allerede sælges i en række 
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medlemsstater, skaber denne tilføjelse retslig sikkerhed og forventes ikke at ville bidrage 
væsentligt til indtagelsen af svovldioxid.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 16
BILAG I, NR. 3 (A A) (nyt)

Bilag III, del B (direktiv 95/2/EF)

Kommissionens forslag 

Whiteheart-kirsebær, rehydreret tørret frugt og litchi-
blommer i glas

100 mg/kg

Ændringsforslag

(aa) Del B i tabellen ændres som følger: 

Forarbejdet tørret frugt 650 mg/kg
Whiteheart-kirsebær og litchi-blommer i glas 100 mg/kg

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag retter en uregelmæssighed i direktiv 95/2/EF ved at øge den tilladte 
mængde SO2 i rehydreret tørret frugt fra 100 mg/kg til 650 mg/kg. Den aktuelle 
maksimumsmængde på 100 mg/kg SO2 for rehydreret tørret frugt forhindrer, at tørret frugt 
anvendes i fremstillingen af levnedsmidler såsom dåsefrugtkompot eller morgenmadsfrugt 
fremstillet af frugtjuice, idet der ikke er nogen mekanisme, der kan reducere det overskydende 
SO2 til 100 mg/kg, samtidig med at der kan fremstilles et kommercielt acceptabelt produkt. Det 
er modstridende at tillade tørret frugt i en maksimumsmængde på 2.000 mg/kg, men yderligere 
forarbejdet (dvs. rehydreret) frugt i en mængde på kun 100 mg/kg.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 17
BILAG I, NR. 3 (B)

Bilag III, del C (direktiv 95/2/EF)

Kommissionens forslag 
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E 249
E 250

Kaliumnitrit*
Natriumnitrit*

Kødprodukter
Steriliserede kødprodukter (Fo > 
3,00)**

Saltet Wiltshire-bacon og -skinke

Tørsaltet bacon og skinke

Saltet tunge, kalv i gelé, spidsbryst

150 mg/kg
100 mg/kg
udtrykt som NaNo2

175 mg/kg som 
restmængde
175 mg/kg som 
restmængde
10 mg/kg som 
restmængde
udtrykt som NaNo2

E 251
E 252

Natriumnitrit
Kaliumnitrit

Ikke varmebehandlede kødprodukter

Saltet Wiltshire-bacon og -skinke

Tørsaltet bacon og skinke

Saltet tunge, kalv i gelé, spidsbryst

150 mg/kg
udtrykt som NaNo3

250 mg/kg som 
restmængde
250 mg/kg som 
restmængde
10 mg/kg som 
restmængde
udtrykt som NaNo3

E 251
E 252

Natriumnitrit
Kaliumnitrit

Hård, fast og halvfast ost
Ostelignende produker på basis af 
mejeriprodukter

Kryddersild og brisling

150 mg/kg i 
ostemælk

150 mg/kg i 
ostemælk

500 mg/kg
udtrykt som NaNo3

Ændringsforslag

E 249 Kaliumnitrit* Kødprodukter 150 mg/kg

E 250 Natriumnitrit* Steriliserede kødprodukter (Fo > 
3,00)**

100 mg/kg udtrykt 
som NaNo2

Saltet Wiltshire-bacon og -skinke 175 mg/kg som 
restmængde

Tørsaltet bacon og skinke 175 mg/kg som 
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restmængde

Saltet tunge, kalv i gelé, spidsbryst 10 mg/kg som 
restmængde udtrykt 
som NaNo2

Tør- og vådsaltet skinke 50 mg/kg som 
restmængde

E 251 Natriumnitrit Ikke varmebehandlede kødprodukter 150 mg/kg udtrykt 
som NaNo3

E 252 Kaliumnitrit

Saltet Wiltshire-bacon og -skinke 250 mg/kg som 
restmængde

Tørsaltet bacon og skinke 250 mg/kg som 
restmængde

Saltet tunge, kalv i gelé, spidsbryst 10 mg/kg som 
restmængde udtrykt 
som NaNo3

Tør- og vådsaltet skinke 250 mg/kg som 
restmængde

Tørrede pølser, som er saltet i mindst 
fire uger med vand: proteinforhold 
på <=1,7

100 mg/kg som 
restmængde

E 251

E 252

Natriumnitrit

Kaliumnitrit

Hård, fast og halvfast ost

Ostelignende produker på basis af 
mejeriprodukter

Kryddersild og brisling

150 mg/kg i 
ostemælk
150 mg/kg i 
ostemælk
500 mg/kg
udtrykt som NaNo3

Or. de

Begrundelse

Det foreslås for traditionelle tyske produkter, at tør- og vådsaltet bacon såsom Schwarzwald-
skinke, at de nuværende bestemmelser fastholdes (50 mg nitrit/kg og 250 mg nitrat/kg 
restmængde i slutproduktet), ligesom det f.eks. er tilfældet for produkter fra England. EFSA har 
fastlagt, at brugen af nitrat og nitrit bidrager til den mikrobiologiske sikkerhed og bevarer den 
traditionelle smag, farve og holdbarhed.

Det foreslås for traditionelle tyske tørrede pølser, at der tillades en undtagelse om 100 mg 
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nitrat/kg som restmængde i slutproduktet, som det f.eks. er tilfældet med de særlige bestemmelser 
for produkter fra England. EFSA har fastlagt, at brugen af nitrat og nitrit bidrager til den 
mikrobiologiske sikkerhed og bevarer den traditionelle smag, farve og holdbarhed.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 18
BILAG I, NR. 3 (B)

Bilag III, del C (direktiv 95/2/EF)

Kommissionens forslag 

'E-nr. Navn Levnedsmiddel Maksimumsmængde, 
der må tilsættes under 
fremstillingsprocessen

'E 249 Kaliumnitrit* Kødprodukter 150 mg/kg
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E 250 Natriumnitrit* Steriliserede kødprodukter (Fo > 
3,00)**
Saltet Wiltshire-bacon og -skinke
Tørsaltet bacon og skinke
Saltet tunge, kalv i gelé, spidsbryst

100 mg/kg udtrykt som 
NaNo2

175 mg/kg som 
restmængde
175 mg/kg som 
restmængde
10 mg/kg som 
restmængde udtrykt 
som NaNo2

E 251
E 252

Natriumnitrit
Kaliumnitrit

Ikke varmebehandlede kødprodukter

Saltet Wiltshire-bacon og -skinke

Tørsaltet bacon og skinke
Saltet tunge, kalv i gelé, spidsbryst

150 mg/kg udtrykt som 
NaNo3

250 mg/kg som 
restmængde

250 mg/kg som 
restmængde

10 mg/kg som 
restmængde udtrykt 
som NaNo3

E 251

E 252

Natriumnitrit

Kaliumnitrit

Hård, fast og halvfast ost

Ostelignende produker på basis af 
mejeriprodukter

Kryddersild og brisling

150 mg/kg i ostemælk

150 mg/kg i ostemælk
500 mg/kg udtrykt som 
NaNo3'

Ændringsforslag

'E-nr. Navn Levnedsmiddel Maksimumsrestmæng
de

Maksimumsmængd
e, der må tilsættes 
under 
fremstillingsproces
sen

'E 249 Kaliumnitrit* Kødprodukter 100 mg/kg 150 mg/kg



(Ekstern oversættelse)

PE 357.780v02-00 14/25 AM\567668DA.doc

DA

E 250 Natriumnitrit* Steriliserede 
kødprodukter (Fo > 
3,00)**

100 mg/kg 100 mg/kg udtrykt 
som NaNo2

Saltet Wiltshire-
bacon og -skinke

175 mg/kg

Tørsaltet bacon og 
skinke

175 mg/kg

Saltet tunge, kalv i 
gelé, spidsbryst

10 mg/kg udtrykt som 
NaNo2

E 251 Natriumnitrit Ikke 
varmebehandlede 
kødprodukter

100 mg/kg 150 mg/kg udtrykt 
som NaNo3

E 252 Kaliumnitrit
Saltet Wiltshire-
bacon og -skinke

250 mg/kg

Tørsaltet bacon og 
skinke

250 mg/kg

Saltet tunge, kalv i 
gelé, spidsbryst

10 mg/kg udtrykt som 
NaNo2

E 251 Natriumnitrit Hård, fast og 
halvfast ost

50 mg/kg 150 mg/kg i 
ostemælk

E 252 Kaliumnitrit
Ostelignende 
produker på basis 
af mejeriprodukter

50 mg/kg 150 mg/kg i 
ostemælk

Kryddersild og 
brisling

200 mg/kg udtrykt 
som NaNo2

500 mg/kg udtrykt 
som NaNo3'

Or. en

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 19
BILAG I, NR. 3 (B)

Bilag III, del C (direktiv 95/2/EF)
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Kommissionens forslag 

E 249 Kaliumnitrit* Kødprodukter 150 mg/kg

Ændringsforslag

E 249 Kaliumnitrit* (1) Kødprodukter 100 mg/kg

(1) Der kan fastlægges værdier på op til 150 mg/kg for visse produkter, se artikel 5.

Or. da

Begrundelse

Kommissionens forslag er ikke i overensstemmelse med EFSA's udtalelse i 2003, hvorefter det 
kun er i enkelte kødprodukter, at en tilsat mængde på 150 mg/kg er nødvendig for at hindre 
vækst af mikroorganismer, herunder Clostridium botulinum. For langt de fleste saltede 
kødprodukter vil en tilsat mængde nitrit på 50-100 mg/kg være tilstrækkelig. Ved ovenstående 
ændringsforslag foretages en differentiering af produkterne, således at der generelt tillades op 
til 100 mg/kg og kun tillades nitrit i en tilsat mængde på 150 mg/kg til udvalgte produkter, hvor 
der foreligger et reelt teknologisk behov.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 20
BILAG I, NR. 3 (B)

Bilag III, del C (direktiv 95/2/EF)

Kommissionens forslag 

E 249 Kaliumnitrit* Kødprodukter 150 mg/kg
E 250 Natriumnitrit*

Ændringsforslag

E 249 Kaliumnitrit* (1) Kødprodukter 100 mg/kg
E 250 Natriumnitrit* (1)

(1) Der kan fastlægges værdier på op til 150 mg/kg for visse produkter, se artikel 5.

Or. da
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Begrundelse

Kommissionens forslag er ikke i overensstemmelse med EFSA's udtalelse i 2003, hvorefter det 
kun er i enkelte kødprodukter, at en tilsat mængde på 150 mg/kg er nødvendig for at hindre 
vækst af mikroorganismer, herunder Clostridium botulinum. For langt de fleste saltede 
kødprodukter vil en tilsat mængde nitrit på 50-100 mg/kg være tilstrækkelig. Ved ovenstående 
ændringsforslag foretages en differentiering af produkterne, således at der generelt tillades op 
til 100 mg/kg og kun tillades nitrit i en tilsat mængde på 150 mg/kg til udvalgte produkter, hvor 
der foreligger et reelt teknologisk behov.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 21
BILAG I, NR. 3 (B A) (nyt)

Bilag III, del C (direktiv 94/35/EF)

(ba) I del C udgår følgende rækker:

E 234 Nisin (1) Semulje- og tapiokabudding og 
lignende produkter

3 mg/kg

Modnet ost og smelteost 12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamycin Overfladebehandling af:

- hård, fast og halvfast ost

- tørrede, saltede pølser 1 mg/dm² 
overflade (ikke 
til stede i 5 
mm's dybde)

Or. en

Begrundelse

Nisin og natamycin er antibiotika. Natamycin anvendes i human medicin, og det er afgørende at 
forhindre resistens. I sin meddelelse om en fællesskabsstrategi mod antimikrobiel resistens 
(KOM(2001)0333) meddelte Kommissionen, at den "vil revidere sikkerheden og behovet for at 
anvende stofferne". Denne revision bør iværksættes nu, og så længe sikkerheden for disse 
tilsætningsstoffer ikke kan videnskabeligt garanteres, bør de forbydes.
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Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 22
BILAG I, NR. 3 (C A) (nyt)

Bilag III, del D (direktiv 95/2/EF)

(ca) I del D tilføjes følgende række:

E 319 Tert-
butylhydroquinon 
(TBHQ)1

Vandfri fedtstoffer og olier 200 mg/kg 
(udtrykt i forhold 
til fedtmængden)

Emulsioner med fedtindhold på 80 % 
eller derunder
Fedtemulsioner af typen olie-i-vand, 
herunder blandede produkter og/eller 
produkter med smag baseret på 
fedtemulsioner
Fiskeolie 200 mg/kg
Margarine og lignende produkter 200 mg/kg 

(udtrykt i forhold 
til fedtmængden)

Blandinger af margarine og smør
Brød og lignende produkter 200 mg/kg 

(udtrykt i forhold 
til fedtmængden)

Finere bagværk
Konfektureprodukter på basis af 
kakao, herunder chokolade
Konfektureprodukter af sukker
Snacks på basis af cerealier
Frossen fisk, fiskefileter og 
fiskeprodukter, herunder bløddyr, 
krebsdyr og pighuder

200 mg/kg
(udtrykt i forhold 
til fedtmængden)

Smagspræparater 200 mg/kg 
(udtrykt i forhold 
til fedtmængden)

Suppe og bouillon
Tørret kød
Saucer
Forarbejdede nødder
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Æteriske olier 200 mg/kg
Aromaer

1 Enkeltvist eller sammen med BHA, BHT og propylgallat

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af tert-butylhydroquinon (TBHQ) som en ny antioxidant til brug i olier, fedtstoffer 
og levnedsmidler i en maksimumsmængde på 200 mg/kg efter den positive EFSA-udtalelse af 12. 
juli 2004.
TBHQ anvendes til stabilisering af olier, fedtstoffer og levnedsmidler mod oxidativ nedbrydning, 
hvilket hæmmer udviklingen af harskhed i produkter og forlænger deres holdbarhed. 
TBHQ viser ikke nogen misfarvning, når det anvendes sammen med jern, og frembringer ikke 
nogen mærkbar lugt eller smag, når det tilsættes forskellige olier, fedtstoffer og levnedsmidler. 
Det er letopløseligt i levnedsmidler, fedtstoffer og olier og kan kombineres med andre 
eksisterende antioxidanter såsom BHA og BHT til fremstilling af meget effektive 
antioxidantkombinationer.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 23
BILAG I, NR. 4 (B)

Bilag IV (direktiv 95/2/EF)

Kommissionens forslag 

E 968 Erythritol Levnedsmidler generelt (undtagen 
drikkevarer og de i artikel 2, stk. 3, 
nævnte levnedsmidler)

quantum satis 

Frosne og dybfrosne uforarbejdede 
fisk, krebsdyr, bløddyr og 
blæksprutter

quantum satis 

Likør quantum satis 

(Til anden 
brug end som 
sødestof)
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Ændringsforslag

E 968 Erythritol Levnedsmidler generelt (undtagen 
drikkevarer og de i artikel 2, stk. 3, 
nævnte levnedsmidler)

quantum satis 

Frosne og dybfrosne uforarbejdede 
fisk, krebsdyr, bløddyr og 
blæksprutter

quantum satis 

Likør quantum satis 

Ikke-alkoholholdige aromatiserede 
drikkevarer

15 g/l

Drikkevarer på basis af mælk 15 g/l
Drikkevarer på basis af kaffe, te,
urtete

15 g/l

Frosne drikkevarer (slush) 15 g/l
Til anden brug 
end som 
sødestof

Or. es

Begrundelse

Erythritols høje fordøjelsestolerance betyder, at det kan bruges sikkert i ikke-alkoholholdige 
drikkevarer. I 16 lande uden for EU er det tilladt at anvende op til 35g/l. Det niveau, der foreslås 
her (15 g/l), betyder, at brug deraf ville resultere i indtagelse af 7,5 g erythritol med 0,5 l af en 
drikkevare. Denne mængde er 25 % mindre end den testede dosis, som ikke havde nogen laksativ 
virkning hos voksne. Denne test blev gennemført under de vanskeligste indtagelsesbetingelser, 
dvs. i én dosis, i en vandig opløsning og på tom mave. Tolerancen kan sammenlignes med 
indtagelse af 0,5 l æblejuice, som indeholder sorbitol i naturlig form med en gennemsnitlig 
koncentration på 4 g pr. liter (æblejuice kan i sin naturlige form indeholde op til 7 g sorbitol pr. 
liter).

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 24
BILAG I, NR. 4 (C)

Bilag IV (direktiv 95/2/EF)



(Ekstern oversættelse)

PE 357.780v02-00 20/25 AM\567668DA.doc

DA

Kommissionens forslag 

"E 426 Sojabønne-
hemicellulose

Drikkevarer på basis af 
mejeriprodukter
Kosttilskud som defineret i 
direktiv 2002/46/EF
Emulgerede saucer

Bagværk

Nudler
Ris
Forarbejdede kartoffel- og 
risprodukter (herunder frosne, 
dybfrosne, kølede og tørrede 
produkter)

Forstegte frosne og dybfrosne 
kartofler

Tørrede, koncentrerede, frosne og 
dybfrosne æggeprodukter

Gelévarer undtagen minibægre 
med gelé

Aromaer

5 g/l

1,5 g/kg

30 g/l
10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Ændringsforslag

"E 426 Sojabønne-
hemicellulose

Drikkevarer på basis af 
mejeriprodukter

5 g/l

Kosttilskud som defineret i 
direktiv 2002/46/EF

1,5 g/kg

Emulgerede saucer 30 g/l

Bagværk 10 g/kg
Forarbejdede kartoffel- og 
risprodukter (herunder frosne, 
dybfrosne, kølede og tørrede 
produkter)

10 g/kg

Forstegte frosne og dybfrosne 
kartofler

10 g/kg

Tørrede, koncentrerede, frosne 
og dybfrosne æggeprodukter

10 g/kg

Gelévarer undtagen minibægre 
med gelé

10 g/kg
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Or. sv

Begrundelse

Hvis anvendelsen af sojabønnehemicellulose udvides til at omfatte alle de foreslåede 
levnedsmidler, vil det begrænse allergikeres udvalg af levnedsmidler. Dette gælder især for 
hovednæringsmidler såsom ris og nudler, hvor man ikke ville forvente at finde rester af den 
allergeniske sojabønne. Aromaer tilsættes de fleste levnedsmidler og på flere stadier i 
levnedsmiddelproduktionen, hvilket indebærer en risiko for, at den obligatoriske deklaration 
droppes. Der er andre tilsætningsstoffer, der kan anvendes i stedet for sojabønnehemicellulose, 
og som ikke forårsager allergiske reaktioner.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 25
BILAG I, NR. 4 (C)

Bilag IV, E 426. tekst efter tabel (ny) (direktiv 95/2/EF)

I forbindelse med sojabønnehemicellulose, 
som stammer fra genmodificerede 
sojabønner kan produktet mærkes 
"indeholder sojabønnehemicellulose, som 
stammer fra genmodificerede sojabønner".

Or. en

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 26
BILAG I, NR. 4 (C A) (nyt)
Bilag IV (direktiv 95/2/EF)

(ca) Følgende række tilføjes:

E XXX Stivelsesalum
iniumoctenyls
uccinat 
(SAOS)

Vitamin- og 
næringsstofpræparater til brug i 
kosttilskud

quantum satis 

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af stivelsesaluminiumoctenylsuccinat (SAOS) som et antiklumpningsmiddel til brug i 
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vitamin- og næringsstofpræparater til levnedsmidler i bilag IV i direktiv 1995/2/EF efter en 
positiv udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 27
BILAG I, NR. 4 (C A) (nyt)
Bilag IV (direktiv 95/2/EF)

(ca) Følgende rækker udgår:

E 520 Aluminiumsulfat Æggehvide 30 mg/kg
E 521 Aluminiumnatriumsulfat Kandiseret, krystalliseret 

og glaseret frugt og 
grøntsager

200 mg/kg enkeltvist 
eller sammen, 
udtrykt som 
aluminium

E 522 Aluminiumpotassiumsulfat

E 523 Aluminiumammonium-
sulfat

Or. en

Begrundelse

Disse tilsætningsstoffer frigiver aluminium, som kan føre til forgiftninger, og har vist tegn på at 
bidrage til Alzheimers sygdom. Folk, der lider af visse nyrelidelser, kan opsamle aluminium i 
deres organisme. Disse tilsætningsstoffer bør derfor forbydes.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 28
BILAG I, NR. 4 (C D) (nyt)
Bilag IV (direktiv 95/2/EF)

(cd) Følgende række udgår:

E 541 Natriumaluminiu
mphosphat, surt

Finere bagværk (kun Scones 
samt lagkage- og 
rouladebunde o.l.)

1 g/kg udtrykt 
som 
aluminium
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Or. en

Begrundelse

Dette tilsætningsstof frigiver aluminium, som kan føre til forgiftninger, og har vist tegn på at 
kunne bidrage til Alzheimers sygdom. Folk, der lider af visse nyrelidelser, kan opsamle 
aluminium i deres organisme. Natriumaluminiumphosphat bør derfor forbydes.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 29
BILAG I, NR. 4 (C C) (nyt)
Bilag IV (direktiv 95/2/EF)

(cc) Følgende rækker udgår: 

E 620
E 621
E 622

Glutaminsyre
Mononatriumglutaminat
Monokaliumglutaminat

Levnedsmidler generelt 
(undtagen de i artikel 2, 
stk. 3, nævnte)

10 g/kg
enkeltvis 

eller 
sammen

E 623
E 624
E 625

Calciumdiglutamat
Monoammoniumglutamat
Magnesiumdiglutamat

Smagspræparater quantum 
satis 

Or. en

Begrundelse

Disse smagsforstærkere kan i visse tilfælde forårsage nervesymptomer (øget følsomhed i nakke, 
arme og ryg) og uregelmæssig hjerterytme. I dyreforsøg forårsagede de 
forplantningsforstyrrelser hos rotter. De hævdes også at forårsage problemer for astmatikere.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 30
BILAG II (B A) (nyt)

Bilag (direktiv 94/35/EF)

(ba) I E 950 under "Ikke-alkoholholdige drikkevarer" indsættes følgende:



(Ekstern oversættelse)

PE 357.780v02-00 24/25 AM\567668DA.doc

DA

"E 950 Acesulfam-K - Vandbaserede drikkevarer til 
indtagelse i forbindelse med 
stærkt krævende muskelarbejde, 
især for sportsfolk

250 mg/l"

Or. en

Begrundelse

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk, 
formuleres med både sukker og sødestoffer for at opfylde særlige krav til sammensætningen. 
Med de nuværende bestemmelser tilsættes der imidlertid mere sødestof end nødvendigt for at 
opnå den optimale smag, hvilket resulterer i et produkt, som ifølge sportsfolk er for sødt. Dette 
ændringsforslag ville give producenterne mulighed for at bruge mindre sødestof i fremstillingen 
af disse produkter og dermed gøre dem mere acceptable for forbrugerne.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 31
BILAG II (B B) (nyt)

Bilag (direktiv 94/35/EF)

(bb) I E 951 under "Ikke-alkoholholdige 
drikkevarer" indsættes følgende:

"E 951 Aspartam - Vandbaserede drikkevarer til 
indtagelse i forbindelse med 
stærkt krævende muskelarbejde, 
især for sportsfolk

400 mg/l"

Or. en

Begrundelse

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk, 
formuleres med både sukker og sødestoffer for at opfylde særlige krav til sammensætningen. 
Med de nuværende bestemmelser tilsættes der imidlertid mere sødestof end nødvendigt for at 
opnå den optimale smag, hvilket resulterer i et produkt, som ifølge sportsfolk er for sødt. Dette 
ændringsforslag ville give producenterne mulighed for at bruge mindre sødestof i fremstillingen 
af disse produkter og dermed gøre dem mere acceptable for forbrugerne.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 32
BILAG II (B A) (nyt)
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Bilag (direktiv 94/35/EF)

(ba) Alle rækker vedrørende brugen af E 
952 (cyclaminsyre samt Na- og Ca-salte) 
udgår af bilaget

Or. en

Begrundelse

Cyclaminsyre, som ikke er godkendt af det amerikanske FDA, har vist sig at reducere 
testosteronniveauet og forårsage atrofi hos rotter. Det mistænkes for at være kræftfremkaldende, 
og den acceptable daglige indtagelse på 7 mg/kg bw overskrides let, fordi stoffet findes i 
forskellige sodavand og andre produkter.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 33
BILAG II (B C) (nyt)

Bilag (direktiv 94/35/EF)

(bc) I E 955 under "Ikke-alkoholholdige drikkevarer" indsættes følgende: 

"E 955 Sucralose - Vandbaserede drikkevarer til 
indtagelse i forbindelse med 
stærkt krævende muskelarbejde, 
især for sportsfolk

250 mg/l"

Or. en

Begrundelse

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk, 
formuleres med både sukker og sødestoffer for at opfylde særlige krav til sammensætningen. 
Med de nuværende bestemmelser tilsættes der imidlertid mere sødestof end nødvendigt for at 
opnå den optimale smag, hvilket resulterer i et produkt, som ifølge sportsfolk er for sødt. Dette 
ændringsforslag ville give producenterne mulighed for at bruge mindre sødestof i fremstillingen 
af disse produkter og dermed gøre dem mere acceptable for forbrugerne.
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