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ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-33

Förslag till betänkande (PE 355.470v01-00)
Mojca Drčar Murko
Ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel 
och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

Förslag till direktiv (KOM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 5
SKÄL 9

(9) Vetenskapliga kommittén för livsmedel 
har utvärderat uppgifterna om säkerheten när 
det gäller sojabönshemicellulosa och avgav 
sitt yttrande den 4 april 2003. Kommittén 
kom fram till att användningen av 
sojabönshemicellulosa är godtagbar i vissa 
av de ifrågavarande livsmedlen och i vissa 
mängder. Det är därför lämpligt att 
godkänna sådan användning för vissa 
ändamål.

(9) Vetenskapliga kommittén för livsmedel 
har utvärderat uppgifterna om säkerheten när 
det gäller sojabönshemicellulosa och avgav 
sitt yttrande den 4 april 2003. Kommittén
kom fram till att användningen av 
sojabönshemicellulosa är godtagbar i vissa 
av de ifrågavarande livsmedlen och i vissa 
mängder. Det är därför lämpligt att 
godkänna sådan användning för vissa 
ändamål. För att underlätta för allergiker 
bör dock inte sådan användning godkännas 
för livsmedel i vilka man inte förväntar sig 
att det skall finnas rester av sojaböna.

Or. sv
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Motivering

Om tillämpningsområdet för sojabönshemicellulosa utvidgas till alla de föreslagna 
livsmedlen, begränsas allergikers möjligheter att välja livsmedel kraftigt. Inte minst gäller 
detta baslivsmedel ris och nudlar där man inte förväntar sig att finna rester av den allergena 
sojabönan. Aromer tillsätts i de flesta livsmedel och i flera steg i livsmedelsproduktionen, 
vilket riskerar leda till att den obligatoriska märkningen bortfaller. De finns 
livsmedelstillsatser som kan användas istället för sojabönshemicellulosa och vilka inte 
orsakar allergiska reaktioner.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, PUNKT 1A (ny)

Artikel 4, strecksats 3a (ny) (direktiv 92/2/EG)

(1a) En ny strecksats 3a läggs till i artikel 
5: 
”eller
– om det finns dokumentation som påvisar 
ett tekniskt behov för att fastställa högre 
värden för en särskild produkt eller 
produktgrupp såsom angivet i bilaga III, 
del C.” 

Or. da

Motivering

Kommissionens förslag överensstämmer inte med EFSA:s yttrande 2003, enligt vilket en 
tillsatt nitritmängd på 150 mg/kg endast skulle vara nödvändig för vissa köttprodukter för att 
förhindra tillväxten av mikroorganismer, inklusive Clostridium botulinum. För de absolut 
flesta saltade köttprodukterna är en nitrittillsats på 50–100 mg/kg tillräcklig. I ovanstående 
ändringsförslag görs en åtskillnad mellan produkter på så vis att en tillsats på maximalt 
100 mg/kg generellt tillåts och nitrittillsatser på 150 mg/kg endast tillåts för utvalda 
produkter i de fall där det finns ett reellt tekniskt behov.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1A (ny)

Artikel 1a
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Inom två år från detta direktivs 
ikraftträdande skall kommissionen lägga 
fram ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet, vilket begränsar det totala antalet 
tillåtna livsmedelstillsatser. När industrin 
begär tillstånd för få använda en ny tillsats 
i livsmedel skall den samtidigt föreslå att en 
annan livsmedelstillsats avlägsnas.

Or. en

Motivering

Det ständigt ökande antalet livsmedelstillsatser medför ett stort antal mindre risker när det 
gäller livsmedelssäkerhet, vilka är svåra att bedöma och kan skapa synergieffekter mellan 
olika ämnen. Det totala antalet tillåtna livsmedelstillsatser skall därför begränsas och 
industrin skall, när den begär tillstånd för nya livsmedelstillsatser, föreslå att en 
livsmedelstillsats som inte används mycket avlägsnas. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1B (ny)

Artikel 1b
Inom två år från detta direktivs 
ikraftträdande skall kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet, i vilken utvärderas om samtliga 
tillåtna livsmedelstillsatser, inklusive 
färgämnen och sötningsmedel, fortfarande 
uppfyller villkoren för godkännande som 
fastställs i bilaga II till 
direktiv 89/107/EEG.

Or. en

Motivering

När gemenskapslagstiftningen om livsmedelstillsatser godkändes 1988 krävde lagstiftaren att 
livsmedelstillsatser endast kan godkännas om följande villkor uppfylls:

• ett rimligt tekniskt behov eller rimlig teknisk nytta för konsumenten, 

• ingen fara för konsumentens hälsa,
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• ingen vilseledning av konsumenten. 

Mer än 15 år efter att lagstiftningen trädde i kraft bör det utvärderas om dessa villkor 
fortfarande uppfylls av det stora antal livsmedelstillsatser som gemenskapen godkänt.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1C (ny)

Artikel 1c
Den rapport som avses i artikel 1b skall 
särskilt fokusera på hälsoeffekter av 
sådana livsmedelstillsatser som misstänks 
utgöra en hälsorisk, såsom exempelvis 
E 320 (Butylhydroxianisol, BHA), E 321 
(Butylhydroxitoulen, BHT), E 385 
(Kalciumdinatrium EDTA), E 431 
(Polyoxietylen(40)stearat), E 432 till E 436 
(polysorbater), E 1201 
(Polyvinylpyrrolidon) och E 1202 
((Polyvinylpolypyrrolidon). 

Or. en

Motivering

När kommissionen gör en ny bedömning av livsmedelstillsatsernas säkerhet bör den särskilt 
fästa sin uppmärksamhet vid sådana ämnen som redan öronmärkts som riskfyllda av andra 
institutioner: 

• Livsmedelstillsatserna E 320 (Butylhydroxianisol, BHA) och E 321 (Butylhydroxitoulen,
BHT) är syntetiska antioxidanter, som kan framkalla allergiska reaktioner. De har 
bedömts vara potentiellt cancerframkallande eller är inte klassificerbara (enligt WHO:s 
internationella center för cancerforskning IARC) och de misstänks kunna orsaka skador
på immunförsvaret, endokrina störningar och hyperaktivitet.

• Kalciumdinatrium EDTA (E 385) är en syntetisk antioxidant som bildar komplex med 
mineralsalter, vilket kan öka upptaget av tungmetaller och förorsaka metaboliska 
problem. Livsmedelstillsatsen E 385 är förbjuden i Australien.

• Det syntetiska stabiliseringsämnet polyoxietylen(40)stearat (E 431) kan innehålla 
skadliga biprodukter (etylenoxid, mono- och dietylenglykol).

• Polysorbater (E 432 - E 436) är syntetiska emulgeringsmedel som kan innehålla skadliga 
restsubstanser (etylenoxid, etylenglykol), öka upptaget av lipofila ämnen samt modifiera 
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matspjälkningen av olika ämnen.

E 1201 (Polyvinylpyrrolidon) och E 1202 (Polyvinylpolypyrrolidon) kan innehålla 
restsubstanser av vinylpyrrolidon, ett ämne som anses cancerframkallande hos djur. E 1201 
har bedömts som oklassificerbart av WHO:s internationella center för cancerforskning IARC.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 2A (ny)

Artikel 2a
Inom två år från detta direktivs 
ikraftträdande skall kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om en omprövning av 
godkännandet av sötningsmedlet aspartam, 
inklusive en historisk utvärdering av 
Förenta Staternas livsmedels- och 
läkemedelsadministrations (FDA) 
godkännandeförfaranden. 
Denna rapport skall också innehålla 
lagstiftningsförslag om förbättring av 
märkningen av produkter som innehåller 
aspartam, särskilt för att skydda sårbara 
personer, såsom gravida kvinnor, barn och 
ungdomar. 
Kommissionen skall också ompröva de 
begränsningar för användning som gäller 
för det traditionella sötningsmedlet Stevia 
och i detta sammanhang beakta all 
tillgänglig information.

Or. en

Motivering

Användningen av aspartam ökar exponeringen för dess metaboliter metanol/formaldehyd och 
fenylalanin. Aspartam uppges ge upphov till huvudvärk, illamående och allergiska reaktioner, 
särskilt hos sårbara personer. Den omfattande användningen av aspartam skall därför 
omprövas av kommissionen och berörda vetenskapliga utskott och dessa skall beakta alla de 
uppgifter som finns tillgängliga samt respektera försiktighetsprincipen.

En historisk utvärdering är nödvändig, eftersom det verkar finnas bevis för att de 
ursprungliga studierna aldrig bevisat att det är tryggt att använda aspartam. Trots detta 
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baserar sig senare godkännanden huvudsakligen på Förenta Staternas livsmedels- och 
läkemedelsadministrations (FDA) utvärdering.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 2A (ny)

Artikel 2a
Kommissionen skall lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
införande av en ny kategori för 
”sportdrycker” i direktiv 94/35/EG, en 
produktsektor som definierats för att 
uppfylla bestämda näringsmässiga krav. I 
denna rapport skall man bland annat 
undersöka en minskning av användningen 
av sötningsmedel, från den nuvarande 
tröskelnivån på 30 procent till 25 procent, i 
produkter som är ”energireducerade eller 
utan tillsats av socker”.

Or. en

Motivering

Eftersom det inte finns någon standardprodukt som kunde användas som jämförelse, måste 
sötningsmedel tillsättas till en sådan nivå där produkten innehåller 30 procent mindre energi 
än en produkt som innehåller motsvarande fulla mängd socker. Detta kräver att mera 
sötningsmedel än nödvändigt tillsätts för att smaken skall accepteras och de näringsmässiga 
kraven skall uppfyllas, vilket resulterar i en produkt som är för söt.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 12
BILAGA I, PUNKT 3AA (ny)

Bilaga III, del B (direktiv 95/2/EG)

(aa) Del B skall ändras på följande sätt:
Följande anmärkning tillkommer:
”2a. Användningen av sulfiter skall framgå 
av etiketten på produkten så att allergiker 
och astmatiker varnas för förekomsten av 



AM\567668SV.doc 7/25 PE 357.780v01-00

SV

sulfater och sulfiter i livsmedlet. 

Or. en

Motivering

Sulfater och sulfiter kan vara farliga för astmatiker och allergiker. Därför är det viktigt att 
produkten är försedd med en tydlig varning, riktad till berörda konsumenter, om att
livsmedlet innehåller dessa tillsatser.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 13
BILAGA I, PUNKT 3AA (ny)

Bilaga III, del B (direktiv 95/2/EG)

Kommissionens förslag

Kräftdjur och bläckfisk
– kokta 50

Parlamentets ändringar

Kräftdjur och bläckfisk
– kokta 150

Or. en

Motivering

Den maximala mängden uttryckt i SO2 ändras för att korrigera det ”tekniska felet” i direktiv 
95/2/EG, eftersom de tillåtna mängderna svaveldioxid är oberättigat mycket mindre för kokta 
än för råa kräftdjur. 
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Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 14
BILAGA 1, PUNKT 3AA (ny)

Bilaga III, del B (direktiv 95/2/EG)

Kommissionens förslag

Kräftdjur och bläckfisk:

– kokta 50(1)

Parlamentets ändringar

Kräftdjur och bläckfisk:

– kokta 50(1)

– kräftdjur av familjerna Paneidae, Solenceridae, Aristeidae:

– upp till 80 enheter 135(1) 
– mellan 80 och 120 enheter 180(1)

– mer än 120 enheter 270(1)

Or. es

Motivering

När tillämpningsdirektivet antogs fastställdes att sulfitnivån vid kokning reducerades med en 
tredjedel jämfört med nivån i färskt tillstånd. Erfarenheterna har visat att det inte är så. 
Minskningen är på sin höjd 10 procent. Detta visar, tillsammans med det faktum att den 
nuvarande nivån på 50 mg/kg inte skyddar kokade räkor från melanos, att det är nödvändigt 
att den nuvarande maximinivån för svaveldioxid i kokta produkter sätts i överensstämmelse 
med den maximinivå som för närvarande är tillåten för färska kräftdjur. Det handlar inte om 
att öka de doser av sulfit som för närvarande tillämpas utan att korrigera ett fel.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 15
BILAGA 1, PUNKT 3AA (ny)

Bilaga III, del B (direktiv 95/2/EG)

Parlamentets ändringar 

(aa) I del B läggs följande rader till: 
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Bordsdruvor 10 mg/kg
Färsk litchifrukt 10 mg/kg

Or. en

Motivering

Detta tillägg är synnerligen viktigt både för konsumenterna och för industrin för att fortsatt 
tillgång till dessa populära produkter skall kunna garanteras.

Svaveldioxiden är nödvändig för att förhindra gråmögel (botrytis) på bordsdruvor, vilket 
förstör druvorna, samt för att förhindra att färska litchifrukter blir sura. Ett tillägg till 
bilaga III, del B, i direktiv 95/2/EG är nödvändigt för att garantera att dessa produkter 
fortsättningsvis finns tillgängliga för konsumenter. Eftersom produkterna redan finns till salu 
i flera medlemsstater, medför tillägget rättslig klarhet och antas inte nämnvärt öka intaget av 
svaveldioxid.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 16
BILAGA 1, PUNKT 3AA (ny)

Bilaga III, del B (direktiv 95/2/EG)

Kommissionens förslag

Whiteheart-körsbär, uppblött torkad frukt och lichifrukter
på glas

100 mg/kg

Parlamentets ändringar

(aa) Tabellen i del B ändras enligt 
följande: 

Bearbetad torkad frukt 650 mg/kg
Whiteheart-körsbär och lichifrukter på glas 100 mg/kg

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget rättar till ett missförhållande i direktiv 95/2/EG genom att öka den tillåtna 
nivån svaveldioxid i uppblött torkad frukt från 100 mg/kg till 650 mg/kg. Den nuvarande 
maximala mängden på 100 mg/kg svaveldioxid för uppblött torkad frukt förhindrar att torkad 
frukt används i framställningen av livsmedel, såsom fruktkompotter på burk eller frukostfrukt 
framställda av fruktjuice - eftersom det inte finns någon mekanism för att minska överflödiga 
mängder svaveldioxid till 100 mg/kg och samtidigt tillverka en kommersiellt acceptabel 
produkt. Det är motstridigt att tillåta maximala mängder på 2000 mg/kg för torkad frukt, men 
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endast mängder på 100 mg/kg för ytterligare bearbetad (dvs. uppblött) frukt.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 17
BILAGA 1, PUNKT 3B

Bilaga III, del C (direktiv 95/2/EG)

E 249 Kaliumnitrit* Köttprodukter 150 mg/kg

E 250 Natriumnitrit* Steriliserade köttprodukter (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg
uttryckt som NaNo2

1 Wiltshire cured bacon and ham 175 mg/kg som 
restmängd

Dry cured bacon and ham 175 mg/kg som 
restmängd

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg som 
restmängduttryckt 
som NaNo2

E 251 Natriumnitrat Icke värmebehandlade köttprodukter 150 mg/kg 
uttryckt som NaNo3

E 252 Kaliumnitrat

Wiltshire cured bacon and ham 250 mg/kg som 
restmängd

Dry cured bacon and ham 250 mg/kg som 
restmängd

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kgsom 
restmängd
uttryckt som NaNo3

E 251 Natriumnitrat Hård, halvhård och halvmjuk ost 150 mg/kg i ostmjölk

E 252 Kaliumnitrat Ostliknande produkter som baseras 
på mejeriprodukter

150 mg/kg i ostmjölk

Inlagd sill och skarpsill 500 mg/kg
uttryckt som NaNo3



AM\567668SV.doc 11/25 PE 357.780v01-00

SV

Parlamentets ändringar

E 249 Kaliumnitrit* Köttprodukter 150 mg/kg

E 250 Natriumnitrit* Steriliserade köttprodukter (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg uttryckt 
som NaNo2

Wiltshire cured bacon and ham 175 mg/kg som 
restmängd

Dry cured bacon and ham 175 mg/kg som 
restmängd

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg som 
restmängd uttryckt 
som NaNo2

Torr- och våtsaltad skinka 50 mg/kg som 
restmängd

E 251 Natriumnitrat Icke värmebehandlade köttprodukter 150 mg/kg uttryckt 
som NaNo3

E 252 Kaliumnitrat

Wiltshire cured bacon and ham 250 mg/kg som 
restmängd

Dry cured bacon and ham 250 mg/kg som 
restmängd

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg som 
restmängd uttryckt 
som NaNo3

Torr- och våtsaltad skinka 250 mg/kg som 
restmängd

Hållbar korv som mognat i minst 4 
veckor med ett vatten: 
proteinförhållande på <=1,7

100mg/kg som 
restmängd

E 251 Natriumnitrat Hård, halvhård och halvmjuk ost 150 mg/kg i ostmjölk

E 252 Kaliumnitrat Ostliknande produkter som baseras 
på mejeriprodukter

150 mg/kg i ostmjölk

Inlagd sill och skarpsill 500 mg/kg
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uttryckt som NaNo3

Or. de

Motivering

Det föreslås att de hittillsvarande bestämmelserna (50 mg nitrit/kg respektive 250 mg 
nitrat/kg restmängd i slutprodukten) behålls för de traditionella tyska produkterna torr- och 
våtsaltad skinka, på samma sätt som skett genom specialbestämmelser för produkter från 
England. Användningen av nitrat och nitrit bidrar enligt EFSA:s konstateranden till 
mikrobiologisk säkerhet och skapar den traditionella smaken, färgen och den antioxidativa 
stabiliteten.

Det förslås att undantagsbestämmelser skapas för traditionella tyska hållbara korvar för 100 
mg nitrat/kg restmängd i slutprodukten, på samma sätt som specialbestämmelserna för 
produkter från England. Användningen av nitrat och nitrit bidrar enligt EFSA:s 
konstateranden till mikrobiologisk säkerhet och skapar den traditionella smaken, färgen och 
den antioxidativa stabiliteten. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 18
BILAGA 1, PUNKT 3B

Bilaga III, del C (direktiv 95/2/EG)
Kommissionens förslag

”E nr Namn Livsmedel Mängd som högst får 
tillsättas under 
framställningen

”E 249 Kaliumnitrit* Köttprodukter 150 mg/kg

E 250 Natriumnitrit* Steriliserade köttprodukter (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg
uttryckt som NaNo2

Rimmad bacon och skinka från 
Wiltshire

175 mg/kg som 
restmängd

Torkad och rimmad bacon och skinka 175 mg/kg som 
restmängd

Rimmad tunga, kalvaladåb, bringa 10 mg/kg som 
restmängd
uttryckt som NaNo2
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E 251 Natriumnitrat Icke värmebehandlade köttprodukter 150 mg/kg 
uttryckt som NaNo3

E 252 Kaliumnitrat

Rimmad bacon och skinka från 
Wiltshire

250 mg/kg som 
restmängd

Torkad och rimmad bacon och skinka 250 mg/kg som 
restmängd

Rimmad tunga, kalvaladåb, bringa 10 mg/kg 250 mg/kg 
som restmängd uttryckt 
som NaNo3

E 251 Natriumnitrat Hård, halvhård och halvmjuk ost 150 mg/kg i ostmjölk

E 252 Kaliumnitrat

Ostliknande produkter som baseras 
på mejeriprodukter

150 mg/kg i ostmjölk

Inlagd sill och skarpsill 500 mg/kg
uttryckt som NaNo3”

Parlamentets ändringar

”E nr Namn Livsmedel Högsta tillåtna 
restmängden

Mängd som högst 
får tillsättas under 
framställningen

‘E 249 Kaliumnitrit* Köttprodukter 100 mg/kg 150 mg/kg

E 250 Natriumnitrit* Steriliserade 
köttprodukter (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg
uttryckt som NaNo2

Rimmad bacon och 
skinka från 
Wiltshire

175 mg/kg

Torkad och rimmad 
bacon och skinka

175 mg/kg

Rimmad tunga, 
kalvaladåb, bringa

10 mg/kg; uttryckt 
som NaNo2

E 251 Natriumnitrat Icke 
värmebehandlade 
köttprodukter

100 mg/kg 150 mg/kg 
uttryckt som NaNo3
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E 252 Kaliumnitrat
Rimmad bacon och 
skinka från 
Wiltshire

250 mg/kg

Torkad och rimmad 
bacon och skinka

250 mg/kg

Rimmad tunga, 
kalvaladåb, bringa

10 mg/kg 
uttryckt som NaNo2 

E 251 Natriumnitrat Hård, halvhård och 
halvmjuk ost

50 mg/kg 150 mg/kg i 
ostmjölk

E 252 Kaliumnitrat
Ostliknande 
produkter som 
baseras på 
mejeriprodukter

50 mg/kg 150 mg/kg i 
ostmjölk

Inlagd sill och 
skarpsill

200 mg/kg; uttryckt 
som NaNo2

500 mg/kg
uttryckt som 
NaNo3”

Or. en

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 19
BILAGA 1, PUNKT 3B

Bilaga III, del C (direktiv 95/2/EG)

Kommissionens förslag

E 249 Kaliumnitrit * Köttprodukter 150 mg/kg

Parlamentets ändringar

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

(1) Värden på maximalt 150 mg/kg kan fastställas för särskilda köttprodukter, jfr artikel 5.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag överensstämmer inte med EFSA:s yttrande 2003, enligt vilket en 
tillsatt nitritmängd på 150 mg/kg endast skulle vara nödvändig för vissa köttprodukter för att 
förhindra tillväxten av mikroorganismer, inklusive Clostridium botulinum. För de absolut 
flesta saltade köttprodukterna är en nitrittillsats på 50–100 mg/kg tillräcklig. I ovanstående 
ändringsförslag görs en åtskillnad mellan produkter på så vis att en tillsats på maximalt 
100 mg/kg generellt tillåts och nitrittillsatser på 150 mg/kg endast tillåts för utvalda 
produkter i de fall där det finns ett reellt tekniskt behov. 

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 20
BILAGA 1, PUNKT 3B

Bilaga III, del C (direktiv 95/2/EG)

Kommissionens förslag

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

Parlamentets ändringar

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

(1) Värden på maximalt 150 mg/kg kan fastställas för särskilda köttprodukter, jfr artikel 5.

Or. da

Motivering

Kommissionens förslag överensstämmer inte med EFSA:s yttrande 2003, enligt vilket en 
tillsatt nitritmängd på 150 mg/kg endast skulle vara nödvändig för vissa köttprodukter för att 
förhindra tillväxten av mikroorganismer, inklusive Clostridium botulinum. För de absolut 
flesta saltade köttprodukterna är en nitrittillsats på 50 - 100 mg/kg tillräcklig. I ovanstående 
ändringsförslag görs en åtskillnad mellan produkter på så vis att en tillsats på maximalt 100 
mg/kg generellt tillåts och nitrittillsatser på 150 mg/kg endast tillåts för utvalda produkter i 
de fall där det finns ett reellt tekniskt behov. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 21
BILAGA I, PUNKT 3BA (ny)
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Bilaga III, del C (direktiv 94/35/EG)

(ba) I del C stryks följande rader:

E 234 Nisin (1) Semolina- och tapiocapuddingar 
och liknande produkter 

3 mg/kg

Mogen ost och smältost 12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamycin Ytbehandling av:

- hård, halvhård och halvmjuk 
ost

- torkad, saltad korv 1 mg/dm² yta 
(förekommer 
inte på ett djup 
av 5 mm)

Or. en

Motivering

Nisin och Natamycin är antibiotika. Natamycin används i mediciner avsedda för människor 
och därför är det synnerligen viktigt att förhindra resistens. Kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande om en gemenskapsstrategi mot antibiotikaresistens (KOM(2001)0333) att den 
kommer att se över säkerheten för och behovet av användningen av dessa ämnen. Denna 
översyn bör göras nu, och så länge som dessa tillsatsers säkerhet inte vetenskapligt kan 
garanteras bör de förbjudas.  

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 22
BILAGA I, PUNKT 3CA (ny)

Bilaga III, del D (direktiv 95/2/EG)

(ca) I del D läggs följande rad till: 

E 319 Tert-
butylhydroquinon 
(TBHQ)1

Fetter och oljor som huvudsakligen är 
vattenfria 

200 mg/kg 
(uttryckt i 
förhållande till 
fettmängden)

Emulsioner som innehåller mindre än 
80 procent fett
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Fettemulsioner, huvudsakligen av 
typen olja- i- vatten, inklusive blandade 
och/eller smaksatta produkter baserade 
på fettemulsioner
Fiskolja 200 mg/kg
Margarin och liknande produkter 200 mg/kg 

(uttryckt i 
förhållande till 
fettmängden)

Blandningar av margarin och smör
Bröd och liknande produkter 200 mg/kg 

(uttryckt i 
förhållande till 
fettmängden)

Finare bakverk
Kakaobaserade sötsaker, inklusive 
choklad
Sockerkonfektyr
Spannmålsbaserade snacks
Fryst fisk, fiskfiléer och fiskprodukter, 
inklusive blötdjur, kräftdjur och 
tagghuding

200 mg/kg
(uttryckt i 
förhållande till 
fettmängden)

Kryddprodukter 200 mg/kg 
(uttryckt i 
förhållande till 
fettmängden)

Soppor och buljonger 
Torkat kött
Såser
Behandlade nötter 
Eteriska oljor 200 mg/kg
Smakämnen 

1 Enskilt eller i förening med BHA, BHT och propylgallat.

Or. en

Motivering

Tert-butylhydroquinon (TBHQ) medtas som en ny antioxidant, som får användas i oljor, fetter 
och livsmedel upp till en maximinivå på 200 mg/kg, som en följd av EFSA:s yttrande av den 
12 juli 2004. 
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TBHQ används för att stabilisera oljor, fetter och livsmedel mot oxidativ nedbrytning, vilket 
fördröjer produkternas förhärskning och ökar deras livslängd.

TBHQ visar missfärgar inte när det används tillsammans med järn och det frambringar ingen 
märkbar doft eller smak när det tillsätts i olika oljor, fetter och livsmedel. Det är 
lättupplösligt i livsmedel, fetter och oljor och kan kombineras med andra existerande 
antioxidanter såsom BHA och BHT för framställning av mycket effektiva 
antioxidantkombinationer.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 23
BILAGA I, PUNKT 4B

Bilaga IV (direktiv 95/2/EG)

Kommissionens förslag

E 968 Eritritol Livsmedel i allmänhet (med undantag 
av drycker och de livsmedel som 
anges i artikel 2.3)

quantum satis 

Fryst och djupfryst oberedd fisk, 
kräftdjur, blötdjur och bläckfisk, 
frysta och djupfrysta som oberedda

quantum satis

Likör quantum satis

För annan 
användning än 
som 
sötningsmedel

Parlamentets ändringar

E 968 Eritritol Livsmedel i allmänhet (med undantag 
av drycker och de livsmedel som 
anges i artikel 2.3)

quantum satis 

Fryst och djupfryst oberedd fisk, 
kräftdjur, blötdjur och bläckfisk, 
frysta och djupfrysta som oberedda

quantum satis

Likör quantum satis

Icke alkoholhaltiga aromatiserade 
drycker

15 g/l

Drycker baserade på mjölk 15 g/l
Drycker baserade på café, te, örttéer 15 g/l
Djupfrysta drycker (slush) 15 g/l
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För annan 
användning än 
som 
sötningsmedel

Or. es

Motivering

Toleransen för eritritol ur matsmältningssynpunkt är god och detta ämne kan utan fara 
användas i icke alkoholhaltiga drycker. I 16 länder utanför Europeiska unionen är det tillåtet 
att använda eritritol upp till nivåer på 35 g/l. Vid den nivå som föreslås här (15g/l) skulle 
man få i sig 7,5 g eritritol om man dricker 0,5 liter av drycken i fråga. Denna mängd ligger 
lägre än 25 procent av den dos som visats sakna laxativa effekter hos vuxna i tester under 
strängare intagsformer, i vattenlösning och intaget i ett svep på tom mage. Toleransnivån för 
detta kan jämföras med intag av 0,5 liter äppelsaft som naturligt innehåller sorbitol med en 
genomsnittlig koncentrationsnivå på 4g per liter (äppelsaft kan naturligt innehålla upp till 7g 
sorbitol per liter). 

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 24
BILAGA I, PUNKT 4C

Bilaga IV (direktiv 95/2/EG)

Kommissionens förslag

”E 426 Sojaböns-
hemicellulosa

Drycker som baseras på 
mejeriprodukter

5 g/l

Kosttillskott i enlighet med 
direktiv 2002/46/EG

1,5 g/kg

Emulgerade såser 30 g/l

Bakverk 10 g/kg

Nudlar 10 g/kg

Ris 10 g/kg

Beredda potatis- och risprodukter 
(inklusive frysta, djupfrysta, kylda 
och torkade beredda produkter)

10 g/kg

Förstekt fryst och djupfryst potatis 10 g/kg
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Torkade, koncentrerade, frysta och 
djupfrysta äggprodukter

10 g/kg

Gelégodis, utom gelégodis i 
minibägare

10 g/kg

Aromer 1,5 g/kg

Parlamentets ändringar

"E 426 Sojabönshemicellulosa Drycker som baseras på 
mejeriprodukter

5 g/l

Kosttillskott i enlighet med 
direktiv 2002/46/EG

1,5 g/kg

Emulgerade såser 30 g/l
Bakverk 10 g/kg

Beredda potatis- och 
risprodukter (inklusive frysta, 
djupfrysta, kylda och torkade 
beredda produkter)

10 g/kg

Förstekt fryst och djupfryst 
potatis

10 g/kg

Torkade, koncentrerade, frysta 
och djupfrysta äggprodukter

10 g/kg

Gelégodis, utom gelégodis i 
minibägare

10 g/kg

Or. sv

Motivering

Om tillämpningsområdet för sojabönshemicellulosa utvidgas till alla de föreslagna 
livsmedlen, begränsas allergikers möjligheter att välja livsmedel kraftigt. Inte minst gäller 
detta baslivsmedel ris och nudlar där man inte förväntar sig att finna rester av den allergena 
sojabönan. Aromer tillsätts i de flesta livsmedel och i flera steg i livsmedelsproduktionen, 
vilket riskerar leda till att den obligatoriska märkningen bortfaller. De finns 
livsmedelstillsatser som kan användas istället för sojabönshemicellulosa och vilka inte 
orsakar allergiska reaktioner.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 25
BILAGA I, PUNKT 4C

Bilaga IV, E 426, text efter kolumn (ny) (direktiv 95/2/EG)

När det gäller sojabönshemicellulosa, som 
härstammar från genetiskt modifierade 
sojabönor, skall produkten märkas med 
texten ”innehåller sojabönshemicellulosa, 
som härstammar från genetiskt 
modifierade sojabönor”.

Or. en

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 26
BILAGA I, PUNKT 4C

Bilaga IV (direktiv 95/2/EG)

(ca) Följande rad läggs till:

E XXX aluminium
oktenyl
succinat
stärkelse 
(SAOS)

Vitamin- och näringspreparat 
som används i kosttillskott 

Quantum satis

Or. en

Motivering

Aluminiumoktenylsuccinatstärkelse medtas som ett klumpförebyggande medel för användning 
i vitamin- och näringspreparat som används i livsmedel i bilag IV i direktiv 1995/2/EF, som 
en följd av ett positivt yttrande från den vetenskapliga kommittén för livsmedel. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 27
BILAGA I, PUNKT 4CA (ny)
Bilaga IV (direktiv 95/2/EG)

(ca) Följande rader stryks:

E 520 Aluminiumsulfat Äggvita 30 mg/kg
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E 521 Aluminiumnatrium-
sulfat

Kanderade, kristalliserade 
och glaserade frukter och 
grönsaker

200 mg/kg
Enskilt eller i 
förening, uttryckt 
som aluminium

E 522 Aluminiumkaliumsulfat

E 523 Aluminiumammonium-
sulfat

Or. en

Motivering

Dessa tillsatser frigör aluminium, vilket kan leda till förgiftning och antagligen bidrar till 
Alzheimers sjukdom. Personer som lider av en viss typ av njursjukdom kan ackumulera 
aluminium i kroppen. Dessa tillsatser skall därför förbjudas.  

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 28
BILAGA I, PUNKT 4CD (ny)
Bilaga IV (direktiv 95/2/EG)

(cd) Följande rad stryks:

E 541 Natrium-
aluminiumfosfat, 
surt

Finare bakverk (endast 
scones och sockerkaks-
produkter) 

1 g/kg uttryckt 
som 
aluminium

Or. en

Motivering

Denna tillsats frigör aluminium, vilket kan leda till förgiftning och antagligen bidrar till 
Alzheimers sjukdom. Personer som lider av en viss typ av njursjukdom kan ackumulera 
aluminium i kroppen. Dessa tillsatser skall därför förbjudas.  

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 29
BILAGA I, PUNKT 4CC (ny)
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Bilaga IV (direktiv 95/2/EG)

(cc) Följande rader stryks: 

E 620 
E 621
E 622

Glutaminsyra
Mononatriumglutamat
Monokaliumglutamat

Livsmedel i allmänhet (med 
undantag av de som avses i 
artikel 2.3) 

10 g/kg 
Enskilt eller 

i förening

E 623
E 624
E 625

Kalciumdiglutamat
Monoammoniumglutamat
Magnesiumdiglutamat

Kryddprodukter quantum 
satis

Or. en

Motivering

Smakförstärkare kan i vissa fall orsaka nervösa symptom (minskad känslighet i nacke, armar 
och rygg) och oregelbundna hjärtslag. Vid djurförsök har de orsakat fortplantningsstörningar 
hos råttor. Det rapporteras även att de orsakar problem för astmatiker.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 30
BILAGA II, PUNKT 4BA (ny)

Bilaga (direktiv 94/35/EG)

(ba) Följande läggs till i E 950 under ”Icke-alkoholhaltiga drycker”: 

”E 950 Acesulfam-
kalium

– Vattenbaserade drycker som 
intas i samband med kraftig 
muskelansträngning, särskilt av 
idrottare

250 mg/l”

Or. en

Motivering

Drycker som intas i samband med kraftig muskelansträngning, särskilt av idrottare, 
innehåller både socker och sötningsmedel för att uppfylla särskilda krav på 
sammansättningen. Med de nuvarande bestämmelserna tillsätts det emellertid mera 
sötningsmedel än nödvändigt för att uppnå den optimala smaken, vilket resulterar i en 
produkt som idrottare anser vara för söt. Detta ändringsförslag ger producenterna möjlighet 
att använda mindre sötningsmedel vid framställningen av dessa produkter och därmed göra 
dem mer acceptabla för konsumenterna.
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 31
BILAGA II, PUNKT 4BB (ny)

Bilaga (direktiv 94/35/EG)

(bb) Följande läggs till i E 951 under 
”Icke-alkoholhaltiga drycker”: 
”E 951 Aspartame – Vattenbaserade drycker som 

intas i samband med kraftig 
muskelansträngning, särskilt av 
idrottare

400 mg/l”

Or. en

Motivering

Drycker som intas i samband med kraftig muskelansträngning, särskilt av idrottare, 
innehåller både socker och sötningsmedel för att uppfylla särskilda krav på 
sammansättningen. Med de nuvarande bestämmelserna tillsätts det emellertid mera 
sötningsmedel än nödvändigt för att uppnå den optimala smaken, vilket resulterar i en 
produkt som idrottare anser vara för söt. Detta ändringsförslag ger producenterna möjlighet 
att använda mindre sötningsmedel vid framställningen av dessa produkter och därmed göra 
dem mer acceptabla för konsumenterna.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 32
BILAGA II, PUNKT 4BA (ny)

Bilaga (direktiv 94/35/EG)

(ba) Alla rader som gäller användningen av 
E 952 (cyklaminsyra och dess natrium- och 
kalciumsalter) stryks ur bilagan. 

Or. en

Motivering

Cyklaminsyra, som inte godkänts av Förenta Staternas livsmedels- och 
läkemedelsadministration, har visat sig sänka testosteronnivån och orsaka testikelatrofi hos 
råttor. Cyklaminsyran misstänks vara cancerogen och det acceptabla dagliga intaget på 7 
mg/kg bw överskrids snabbt på grund av att cyklaminsyra förekommer i flera läskedrycker 
och andra produkter.
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 33
BILAGA II, PUNKT 4BC (ny)

Bilaga (direktiv 94/35/EG)

(bc) Följande läggs till i E 955 under ”Icke-alkoholhaltiga drycker”:

”E 955 Sucralos – Vattenbaserade drycker som 
intas i samband med kraftig 
muskelansträngning, särskilt av 
idrottare

250 mg/l”

Or. en

Motivering

Drycker som intas i samband med kraftig muskelansträngning, särskilt av idrottare, 
innehåller både socker och sötningsmedel för att uppfylla särskilda krav på 
sammansättningen. Med de nuvarande bestämmelserna tillsätts det emellertid mera 
sötningsmedel än nödvändigt för att uppnå den optimala smaken, vilket resulterar i en 
produkt som idrottare anser vara för söt. Detta ändringsförslag ger producenterna möjlighet 
att använda mindre sötningsmedel vid framställningen av dessa produkter och därmed göra 
dem mer acceptabla för konsumenterna.
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