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Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 26
Betragtning 3

(3) Denne forordning erstatter hidtidige 
direktiver og beslutninger om 
fødevaretilsætningsstoffer, det er tilladt at 
anvende i fødevarer, med henblik på at sikre, 
at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og 
forbrugernes interesser ved hjælp af 
overordnede strømlinede procedurer.

(3) Denne forordning erstatter hidtidige 
direktiver og beslutninger om 
fødevaretilsætningsstoffer, det er tilladt at 
anvende i fødevarer, med henblik på at sikre, 
at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt 
niveau af forbruger- og miljøbeskyttelse og 
forbrugernes interesser, herunder 
forbrugere, der er intolerante over for 
bestemte stoffer, ved hjælp af overordnede 
strømlinede procedurer.

Or. en

Begrundelse

Man bør være særligt opmærksom på sårbare grupper og allergikere. Flertallet bør kunne 
spise fødevarer, der sælges i almindelige butikker, og ikke være henvist til særlig diætkost. Et 
af kriterierne for godkendelse i henhold til denne forordning bør derfor være, at det 
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pågældende stof eller anvendelsen af det ikke reducerer udvalget af fødevarer til allergikere.
Begrebet "intolerant" er mere omfattende end "allergisk", da det omfatter de forbrugere, som 
har svært ved at fordøje visse tilsætningsstoffer, samt de, som har en specifik allergisk 
reaktion.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 27
Betragtning 7

(7) Fødevaretilsætningsstoffer bør kun 
godkendes og anvendes, hvis de opfylder de 
kriterier, der fastsat i denne forordning. Det 
skal være sikkert at anvende 
fødevaretilsætningsstoffer, der skal være en 
teknologisk grund, der gør anvendelse af 
dem nødvendig, anvendelsen af dem må 
ikke vildlede forbrugeren, og anvendelsen af 
dem skal være til gavn for forbrugeren.

(7) Fødevaretilsætningsstoffer bør kun 
godkendes og anvendes, hvis de opfylder de 
kriterier, der fastsat i denne forordning. Det 
skal være sikkert at anvende 
fødevaretilsætningsstoffer, der skal være en 
teknologisk grund, der gør anvendelse af 
dem nødvendig, anvendelsen af dem må 
ikke vildlede forbrugeren, og anvendelsen af 
dem skal være til gavn for forbrugeren.
Vildledning af forbrugeren omfatter, men 
er ikke begrænset til emner vedrørende 
kvaliteten af de anvendte ingredienser, 
produktets eller produktionsprocessens 
naturlighed, ernæringskvalitet samt 
indhold af frugt og grøntsager.

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at sikre en bedre forståelse af betydningen af begrebet "vildledning af 
forbrugeren".

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 28
Betragtning 7, stk. 1 a (nyt)

Vildledning af forbrugeren omfatter, men 
er ikke begrænset til emner vedrørende 
friskheden, kvaliteten af de anvendte 
ingredienser, produktets eller 
produktionsprocessens naturlighed eller 
produktets ernæringskvalitet.
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Or. de

Begrundelse

Hensigten med listen, som ikke er udtømmende, er at præcisere begrebet "vildledende".

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 29
Betragtning 8

(8) Fødevaretilsætningsstoffer skal altid
opfylde de godkendte specifikationer. 
Specifikationerne bør bl.a. omfatte 
oplysninger, der på hensigtsmæssig vis 
identificerer fødevaretilsætningsstoffet, 
herunder oprindelsen, og som beskriver det 
acceptable renhedskriterium. De 
specifikationer, der hidtil er blevet 
udarbejdet for fødevaretilsætningsstoffer, og 
som er fastsat i Kommissionens direktiv 
95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for sødestoffer til brug i 
levnedsmidler, Kommissionens direktiv 
95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for farvestoffer til brug i 
levnedsmidler og Kommissionens direktiv 
96/77/EF af 2. december 1996 om specifikke 
renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer 
til levnedsmidler end farvestoffer og 
sødestoffer, bør bibeholdes, indtil de 
pågældende tilsætningsstoffer er blevet 
opført i bilagene til denne forordning. Når 
det sker, bør specifikationerne for de 
pågældende tilsætningsstoffer fastsættes i en 
forordning. Specifikationerne bør direkte 
vedrøre de tilsætningsstoffer, der opført på 
fællesskabslisterne i bilagene til nærværende 
forordning. Da sådanne specifikationer i 
form og indhold er komplekse, bør de af 
hensyn til klarheden imidlertid ikke 
integreres som sådan i de pågældende 
fællesskabslister, men bør fastsættes i en 
eller flere særskilte forordninger.

(8) Fødevaretilsætningsstoffer skal opfylde 
de godkendte specifikationer. 
Specifikationerne bør bl.a. omfatte 
oplysninger, der på hensigtsmæssig vis 
identificerer fødevaretilsætningsstoffet, 
herunder oprindelsen, og som beskriver det 
acceptable renhedskriterium. De 
specifikationer, der hidtil er blevet 
udarbejdet for fødevaretilsætningsstoffer, og 
som er fastsat i Kommissionens direktiv 
95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for sødestoffer til brug i 
levnedsmidler, Kommissionens direktiv 
95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for farvestoffer til brug i 
levnedsmidler og Kommissionens direktiv 
96/77/EF af 2. december 1996 om specifikke 
renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer 
til levnedsmidler end farvestoffer og 
sødestoffer, bør bibeholdes, indtil de 
pågældende tilsætningsstoffer er blevet 
opført i bilagene til denne forordning. Når 
det sker, bør specifikationerne for de 
pågældende tilsætningsstoffer fastsættes i en 
forordning. Specifikationerne bør direkte 
vedrøre de tilsætningsstoffer, der opført på 
fællesskabslisterne i bilagene til nærværende 
forordning. Da sådanne specifikationer i 
form og indhold er komplekse, bør de af 
hensyn til klarheden imidlertid ikke 
integreres som sådan i de pågældende 
fællesskabslister, men bør fastsættes i en 
eller flere særskilte forordninger.

Or. en
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Begrundelse

Ordet "altid" bør slettes, eftersom fødevaretilsætningsstoffer, efter de er blevet opløst eller 
blandet med andre tilsætningsstoffer eller ingredienser, ikke længere kan opfylde de fastsatte 
specifikationer i alle henseender, f.eks. med hensyn til vandindhold.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 30
Betragtning 8

(8) Fødevaretilsætningsstoffer skal altid
opfylde de godkendte specifikationer. 
Specifikationerne bør bl.a. omfatte 
oplysninger, der på hensigtsmæssig vis 
identificerer fødevaretilsætningsstoffet, 
herunder oprindelsen, og som beskriver det 
acceptable renhedskriterium. De 
specifikationer, der hidtil er blevet 
udarbejdet for fødevaretilsætningsstoffer, og 
som er fastsat i Kommissionens direktiv 
95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for sødestoffer til brug i 
levnedsmidler, Kommissionens direktiv 
95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for farvestoffer til brug i
levnedsmidler og Kommissionens direktiv 
96/77/EF af 2. december 1996 om specifikke 
renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer 
til levnedsmidler end farvestoffer og 
sødestoffer, bør bibeholdes, indtil de 
pågældende tilsætningsstoffer er blevet 
opført i bilagene til denne forordning. Når 
det sker, bør specifikationerne for de 
pågældende tilsætningsstoffer fastsættes i en 
forordning. Specifikationerne bør direkte 
vedrøre de tilsætningsstoffer, der opført på 
fællesskabslisterne i bilagene til nærværende 
forordning. Da sådanne specifikationer i 
form og indhold er komplekse, bør de af 
hensyn til klarheden imidlertid ikke 
integreres som sådan i de pågældende 
fællesskabslister, men bør fastsættes i en 
eller flere særskilte forordninger.

(8) Fødevaretilsætningsstoffer skal opfylde 
de godkendte specifikationer. 
Specifikationerne bør bl.a. omfatte 
oplysninger, der på hensigtsmæssig vis 
identificerer fødevaretilsætningsstoffet, 
herunder oprindelsen, og som beskriver det 
acceptable renhedskriterium. De 
specifikationer, der hidtil er blevet 
udarbejdet for fødevaretilsætningsstoffer, og 
som er fastsat i Kommissionens direktiv 
95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for sødestoffer til brug i 
levnedsmidler, Kommissionens direktiv 
95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke 
renhedskriterier for farvestoffer til brug i 
levnedsmidler og Kommissionens direktiv 
96/77/EF af 2. december 1996 om specifikke 
renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer 
til levnedsmidler end farvestoffer og 
sødestoffer, bør bibeholdes, indtil de 
pågældende tilsætningsstoffer er blevet 
opført i bilagene til denne forordning. Når 
det sker, bør specifikationerne for de 
pågældende tilsætningsstoffer fastsættes i en 
forordning. Specifikationerne bør direkte 
vedrøre de tilsætningsstoffer, der opført på 
fællesskabslisterne i bilagene til nærværende 
forordning. Da sådanne specifikationer i 
form og indhold er komplekse, bør de af 
hensyn til klarheden imidlertid ikke 
integreres som sådan i de pågældende 
fællesskabslister, men bør fastsættes i en 
eller flere særskilte forordninger.

Or. en
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Begrundelse

Ordet "altid" bør slettes, eftersom fødevaretilsætningsstoffer, efter de er blevet opløst eller 
blandet med andre tilsætningsstoffer eller ingredienser, naturligvis ikke længere kan opfylde 
de fastsatte specifikationer i alle henseender (f.eks. med hensyn til vandindhold).

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 31
Betragtning 12

(12) Et fødevaretilsætningsstof, der falder 
ind under Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer, bør først tillades i 
henhold til nævnte forordning, inden det 
godkendes i henhold til nærværende 
forordning.

(12) Et fødevaretilsætningsstof, der falder 
ind under Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer, bør først tillades i 
henhold til nævnte forordning samt i 
henhold til nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 ville der blive vedtaget en procedure i henhold til 
princippet "én nøgle pr. dør" ("one door, one key") i forbindelse med tilladelse af genetisk 
modificerede fødevarer og fødevareingredienser.  Kravet om, at genetisk modificerede 
fødevaretilsætningsstoffer skal tillades i overensstemmelse med 1829/2003, inden de kan 
vurderes med henblik på inddragelse i bilag II og III i forslaget til forordning om 
fødevaretilsætningsstoffer, synes at være i strid med denne fremgangsmåde og kan medføre, 
at tilsætningsstoffet skal gennemgå to særskilte tilladelsesprocedurer.  Dette ville være alt for 
bureaukratisk og kunne medføre forsinkelser.  
Der bør sikres en strømlinet procedure i forbindelse med tilladelse af genetisk modificerede 
fødevaretilsætningsstoffer på linje med princippet om "en nøgle pr. dør" i henhold til 
forordning (EF) 1829/2003, dvs. at når der stilles krav om en vurdering af tilladelsen i 
henhold til 1829/2003/EF og denne forordning, gennemføres begge samlet i én vurdering fra 
EFSA i stedet for at følge to særskilte tilladelsesprocedurer.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 32
Betragtning 12

(12) Et fødevaretilsætningsstof, der falder 
ind under Europa-Parlamentets og Rådets 

(12) Et fødevaretilsætningsstof, der falder 
ind under Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer, bør først tillades i 
henhold til nævnte forordning, inden det 
godkendes i henhold til nærværende 
forordning.

forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer, bør først tillades i 
henhold til nævnte forordning samt i 
henhold til nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 ville der blive vedtaget en procedure i henhold til 
princippet "én nøgle pr. dør" ("one door, one key") i forbindelse med tilladelse af genetisk 
modificerede fødevarer og fødevareingredienser.  Kravet om, at genetisk modificerede 
fødevaretilsætningsstoffer skal tillades i overensstemmelse med 1829/2003, inden de kan 
vurderes med henblik på inddragelse i bilag II og III i forslaget til forordning om 
fødevaretilsætningsstoffer, synes at være i strid med denne fremgangsmåde og kan medføre, 
at tilsætningsstoffet skal gennemgå to særskilte tilladelsesprocedurer.  Dette ville være alt for 
bureaukratisk og kunne medføre forsinkelser.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 33
Artikel 1, litra b

b) betingelser for anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer i fødevarer, i 
fødevaretilsætningsstoffer og i 
fødevareenzymer

b) betingelser for anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer i fødevarer, 
herunder fødevaretilsætningsstoffer og
fødevareenzymer i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. XY/2006 om fødevareenzymer samt 
fødevarearomaer i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. XY/2006 om fødevarearomaer og 
fødevarearomastoffer

Or. de

Begrundelse

Denne forordning bør henvise til hele pakken af fødevaretilsætningsstoffer for at undgå 
behovet for efterfølgende rettelser.
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Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 34
Artikel 1, litra b

b) betingelser for anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer i fødevarer, i 
fødevaretilsætningsstoffer og i 
fødevareenzymer

b) betingelser for anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer i fødevarer, i 
fødevaretilsætningsstoffer, i 
fødevareenzymer og i fødevarearomaer

Or. en

Begrundelse

Kommissionen og medlemsstaterne har tilsyneladende aftalt, at tilsætningsstoffer i 
"fødevarearomaer" skal medtages i bilag III for at sikre konsekvens i anvendelsen af reglerne 
for "tilsætningsstoffer til tilsætningsstoffer". [Aromaer falder nu ind under "fødevarer" som 
angivet i definitioner – artikel 3: "ii) fødevarer, hvad enten de er i tørret eller koncentreret 
form, herunder aromaer…]" Der bør være konsekvens i fremgangsmåden i forhold til regler, 
der finder anvendelse på tilsætningsstoffer, der anvendes i tilsætningsstoffer, ligesom der bør 
sikres en konsekvent ændring af bestemmelserne i denne henseende i hele teksten, hvis 
sådanne regler ændres i forhold til de aktuelle bestemmelser.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 35
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Fødevarer, som indeholder 
tilsætningsstoffer, der ikke stemmer 
overens med denne forordning, 
markedsføres ikke.

Or. en

Begrundelse

Dette tydeliggør det, der allerede ligger i forslaget, men som ikke fremgår præcist i den 
aktuelle tekst. Hvis fødevarer indeholder tilsætningsstoffer, der ikke stemmer overens med 
kravene i denne, er det ikke tilladt at markedsføre dem.
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Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 36
Artikel 2, stk. 2, litra b

b) stoffer, der anvendes til beskyttelse af 
planter og planteprodukter, i 
overensstemmelse med 
fællesskabsbestemmelserne om 
plantesundhed

b) stoffer, der anvendes til beskyttelse af 
planter og planteprodukter, i 
overensstemmelse med 
fællesskabsbestemmelserne om 
plantesundhed, medmindre de forbliver i 
slutproduktet

Or. en

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 37
Artikel 2, stk. 2, litra b

b) stoffer, der anvendes til beskyttelse af 
planter og planteprodukter, i 
overensstemmelse med 
fællesskabsbestemmelserne om 
plantesundhed

b) stoffer, der anvendes til beskyttelse af 
planter og planteprodukter, i 
overensstemmelse med 
fællesskabsbestemmelserne om 
plantesundhed med undtagelse af 
plantebeskyttelsesmidler efter høst, der 
anvendes som konserveringsmidler

Or. en

Begrundelse

Pesticider efter høst som methylcyclopropen (1-MCP), der anvendes til konservering af frugt 
og grøntsager (fortrinsvist æbler), falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 38
Artikel 2, stk. 2, litra d a (nyt)

da) mikrobielle kulturer, som anvendes til 
produktion af fødevarer, og som kan 
fremstille fødevaretilsætningsstoffer, men 
som ikke specifikt anvendes til at fremstille 
dem.
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Or. en

Begrundelse

1. For at sikre overensstemmelse med forslag til forordning om fødevareenzymer 
(KOM(2006)0425, artikel 2, stk. 4) og for at harmonisere bestemmelserne i 
godkendelsespakken (KOM(2006)0423) bør mikrobielle kulturer, der fremstiller 
fødevaretilsætningsstoffer, udelukkes fra forslaget til forordnings anvendelsesområde.
2. Mikrobielle kulturer, som anvendes til at fremstille gærede produkter (f.eks. yoghurt, ost, 
pølser, sauerkraut), anses ikke som enzymer eller tilsætningsstoffer, selv om de fra naturens 
side kan fremstille dem. Tilstedeværelsen af disse tilsætningsstoffer, som rent faktisk skabes 
gennem gæringsprocessen under fremstillingen af fødevaren, har hovedsagelig ikke en 
selvstændig teknologisk funktion. Dermed undgås drøftelser i forbindelse med de enkelte 
sager og retlig usikkerhed.  

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 39
Artikel 2, stk. 5

5. Hvorvidt et givet stof er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne forordning, 
kan om nødvendigt afgøres efter proceduren
i artikel 28, stk. 2.

5. Hvorvidt et givet stof er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne forordning, 
kan om nødvendigt afgøres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
28, stk. 2a.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 40
Artikel 3, stk. 2, litra a, indledning

a) "fødevaretilsætningsstof": ethvert stof, der 
normalt ikke indtages som en fødevare i sig 
selv og normalt ikke anvendes som en 
karakteristisk ingrediens i fødevarer, hvad 
enten det har næringsværdi eller ej, og som, 
hvis det bevidst tilsættes fødevarer med et 
teknologisk formål i forbindelse med 

a) "fødevaretilsætningsstof": ethvert stof, der 
normalt ikke indtages som en fødevare i sig 
selv og normalt ikke anvendes som en 
karakteristisk ingrediens i fødevarer, hvad 
enten det har næringsværdi eller ej, og som, 
hvis det bevidst tilsættes fødevarer med et 
teknologisk formål i forbindelse med 
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fremstillingen, forarbejdningen, 
tilberedningen, behandlingen, 
emballeringen, transporten eller 
opbevaringen, resulterer i, eller med 
rimelighed forventes at resultere i, at det 
eller dets biprodukter direkte eller indirekte 
bliver en bestanddel af de pågældende 
fødevarer. Følgende betragtes dog ikke som 
fødevaretilsætningsstoffer:

fremstillingen, forarbejdningen, 
tilberedningen, behandlingen, 
emballeringen, transporten eller 
opbevaringen, resulterer i, eller med 
rimelighed forventes at resultere i, at det 
eller dets biprodukter direkte eller indirekte 
bliver en bestanddel af de pågældende 
fødevarer. Følgende betragtes ikke som 
fødevaretilsætningsstoffer:

Or. en

Begrundelse

Stoffer på listen, der følger i stk. 2, litra a), er fødevareingredienser, der ikke er, og som 
adskiller sig fra fødevaretilsætningsstoffer. Ordet "dog" kan slettes for at undgå forvirring 
om, at et af disse stoffer kunne anses som et fødevaretilsætningsstof.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 41
Artikel 3, stk. 2, litra a i

i) fødevarer, der indeholder
monosaccharider, disaccharider eller 
oligosaccharider, og som anvendes på grund 
af deres sødende egenskaber

i) monosaccharider, disaccharider eller 
oligosaccharider og fødevarer, som 
indeholder disse, og som anvendes på grund 
af deres sødende egenskaber

Or. en

Begrundelse

Eftersom mono- og disaccharider (og i begrænset omfang kortkædede oligosaccharider) har 
sødende egenskaber, bør udelukkelse deraf henvise direkte til selve stofferne og ikke til de 
fødevarer, som indeholder disse stoffer. Det vil derfor være logisk, at fødevarer, som 
indeholder disse stoffer, ikke anses som fødevaretilsætningsstoffer.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 42
Artikel 3, stk. 2, litra a i

i) fødevarer, der indeholder 
monosaccharider, disaccharider eller 
oligosaccharider, og som anvendes på grund 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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af deres sødende egenskaber

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 43
Artikel 3, stk. 2, litra a i

i) fødevarer, der indeholder 
monosaccharider, disaccharider eller 
oligosaccharider, og som anvendes på grund 
af deres sødende egenskaber

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 44
Artikel 3, stk. 2, litra a ii

ii) fødevarer, hvad enten de er i tørret eller 
koncentreret form, herunder aromaer, som 
tilsættes under fremstilling af sammensatte 
fødevarer på grund af deres aromatiske, 
smagsmæssige eller ernæringsmæssige 
egenskaber, og som samtidig har en 
sekundær farvevirkning

ii) fødevarer, hvad enten de er i tørret eller 
koncentreret form, herunder aromaer, som 
tilsættes under fremstilling af sammensatte 
fødevarer på grund af deres aromatiske, 
smagsmæssige eller ernæringsmæssige 
egenskaber, og som samtidig har en 
sekundær farvevirkning og en yderligere 
teknologisk virkning

Or. de

Begrundelse

I denne forbindelse er det ikke kun farvevirkning, der har interesse. Det har alle teknologiske 
virkninger som f.eks. en antioksidantvirkning også. Endvidere er teknologiske virkninger som 
f.eks. i tilfælde af fødevarefarvestoffer ikke kun bivirkninger (idet det erindres, at der i den 
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tyske version af forslaget anvendes ordet "Nebenwirkung" (bivirkning), hvor der i den 
engelske version anvendes "sekundær virkning").

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 45
Artikel 3, stk. 2, litra a ii

ii) fødevarer, hvad enten de er i tørret eller 
koncentreret form, herunder aromaer, som 
tilsættes under fremstilling af sammensatte 
fødevarer på grund af deres aromatiske, 
smagsmæssige eller ernæringsmæssige 
egenskaber, og som samtidig har en 
sekundær farvevirkning

ii) fødevarer, hvad enten de er i tørret eller 
koncentreret form, herunder aromaer, som 
tilsættes under fremstilling af sammensatte 
fødevarer på grund af deres aromatiske, 
smagsmæssige eller ernæringsmæssige 
egenskaber, og som samtidig har en 
sekundær virkning, f.eks. farve

Or. en

Begrundelse

I bestemmelsen henvises til fødevarer, som ofte anvendes ikke på grund af deres aromatiske, 
smagsmæssige eller ernæringsmæssige egenskaber, men på grund af en anden sekundær 
virkning, f.eks. farveegenskaber. Vi foreslår derfor at angive farvevirkningen som et 
eksempel.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 46
Artikel 3, stk. 2, litra a viii

viii) blodplasma, gelatine, 
proteinhydrolysater og salte deraf, 
mælkeprotein og gluten

viii) blodplasma, blodproteiner, gelatine, 
proteinhydrolysater og salte deraf, 
mælkeprotein og gluten

Or. en

Begrundelse

"Blodproteiner" bør føjes til listen. Blodplasma var den første blodfraktion eller det første 
blodprotein, der blev anvendt i fødevarer. I mellemtiden er der udviklet andre 
blodfraktioner/blodproteiner med anvendelser svarende til proteinerne på listen i artikel 3, 
stk. 2, litra a), nr. viii).
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 47
Artikel 3, stk. 2, litra e i og ii

i) monosaccharider, disaccharider eller 
oligosaccharider eller

i) monosaccharider eller disaccharider eller

ii) fødevarer, der indeholder 
monosaccharider, disaccharider eller 
oligosaccharider, og som anvendes på grund 
af deres sødende egenskaber

ii) fødevarer, der indeholder 
monosaccharider eller disaccharider, og som 
anvendes på grund af deres sødende 
egenskaber

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med direktiv 94/35 om sødestoffer til brug i levnedsmidler, 
direktiv 90/496 om næringsdeklaration af levnedsmidler og forordning 1924/2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, bør definitionen af fødevarer uden tilsat 
sukker kun henvise til mono- og disaccharider. Henvisninger til oligosaccharider bør derfor 
fjernes.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 48
Artikel 3, stk. 2, litra f

f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 30 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 25 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

Or. de

Begrundelse

I Codex Alimentarius stilles der krav om en reduktion i energiindholdet på 25 %. Eftersom 
den forskel, som indtil videre har været gældende, gentagne gange har ført til 
handelshindringer, er ændringen nødvendig.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 49
Artikel 3, stk. 2, litra f
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f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 30 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 25 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

Or. pl

Begrundelse

Kravet om at reducere energiværdien for en fødevare med mindst 30 %, før den kan 
klassificeres som "energireduceret", er vanskelig at opnå og stemmer ikke overens med 
internationale normer, f.eks. Codex Alimentarius.  Hvis grænsen på 30 % fastholdes, hindres 
innovation inden for energireducerede fødevarer, hvilket er beklageligt i lyset af de aktuelle 
bekymringer om fedme. Dette passer ikke sammen med den overordnede politik om at 
omformulere fødevarer, så de tilbyder "sundere" valgmuligheder, hvilket bør omfatte 
energireducerede fødevarer. Grænsen bør ændres til 25 % i overensstemmelse med de 
internationalt aftalte Codex Alimentarius-retningslinjer. 

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 50
Artikel 3, stk. 2, litra f

f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 30 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 25 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

Or. en

Begrundelse

Kravet om at reducere energiværdien for en fødevare med mindst 30 %, før den kan 
klassificeres som "energireduceret", er vanskelig at opnå og stemmer ikke overens med 
internationale normer, f.eks. Codex Alimentarius.  Hvis grænsen på 30 % fastholdes, hindres 
innovation inden for energireducerede fødevarer, hvilket er beklageligt i lyset af de aktuelle 
bekymringer om fedme. Dette passer ikke sammen med den overordnede politik om at 
omformulere fødevarer, så de tilbyder "sundere" valgmuligheder, hvilket bør omfatte 
energireducerede fødevarer. Grænsen bør ændres til 25 % i overensstemmelse med de 
internationalt aftalte Codex Alimentarius-retningslinjer. 

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 51
Artikel 3, stk. 2, litra f
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f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 30 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

f) "energireduceret fødevare": en fødevare 
med en energireduktion på mindst 25 % i 
forhold til den oprindelige fødevare eller et 
lignende produkt

Or. en

Begrundelse

Denne ændring baner vejen for harmonisering med internationale standarder.  I henhold til 
kodeksens standard kan anprisningen "energireduceret" anvendes, hvor der forekommer en 
energireduktion på 25 %.  Mens grænsen i dette forslag omhandler den betingelse, som skal 
opfyldes for at anvende sødestoffer, ville en ændring her bane vejen for tilpasning af EU's og 
kodeksens standarder om ernæringsanprisninger.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 52
Artikel 3, stk. 2, litra g

g) "sødestoffer til bordbrug": præparater af 
tilladte sødestoffer, der kan indeholde andre 
fødevaretilsætningsstoffer og/eller 
fødevareingredienser, og som er bestemt til 
salg til den endelige forbruger som en 
sukkererstatning.

g) "sødestoffer til bordbrug": præparater af 
tilladte sødestoffer, der kan indeholde andre 
fødevaretilsætningsstoffer og/eller 
fødevareingredienser, og som er bestemt til 
salg til den endelige forbruger som en 
erstatning for sukkerarter.

Or. en

Begrundelse

Definitionen bør henvise til "sukkerarter" i stedet for "sukker", idet sukker (dvs. saccharose) 
ikke er det eneste næringskulhydrat med sødende egenskaber.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 53
Artikel 3, stk. 2, litra g a (nyt)

ga) "fødevarer med reduceret indhold af 
sukker" er fødevarer, hvor indholdet af 
monosaccharider og disaccharider er 
mindst 30 % lavere sammenlignet med et 
lignende produkt.
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Or. en

Begrundelse

1. For at sikre overensstemmelse med forordning 1924/2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer. Det er muligt at anvende anprisningen "reduceret 
indhold af" i forordning 1924/2006, når indholdet af et bestemt næringsstof (typisk fedt eller 
sukkerarter) er mindst 30 % lavere sammenlignet med et lignende produkt.  
2. For at skabe juridisk klarhed bør der indarbejdes en definition af fødevarer med et 
reduceret indhold af sukker i denne retsakt.
3. Henvisningen til monosaccharider og disaccharider i denne definition er i 
overensstemmelse med artikel 2, litra e), nr. i) og ii), og bør også anvendes her for at undgå 
fejlfortolkning af ordet "sukkerarter".

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 54
Artikel 3, stk. 2, litra g b (nyt)

gb)"Quantum satis" betyder, at der ikke er 
fastsat nogen maksimumværdi.
Tilsætningsstoffer skal dog anvendes i 
overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis i en mængde, som ikke 
er højere end nødvendigt for at opnå det 
ønskede resultat, og således at forbrugerne 
ikke vildledes1.
1 Definitionen er tilpasset efter artikel 2, stk. 5, i
direktiv 94/35/EF (sødestoffer)

Or. en

Begrundelse

Quantum satis: Der bør indarbejdes en definition af "quantum satis" i henhold til artikel 10, 
stk. 2, i denne artikel sammen med de andre definitioner.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 55
Artikel 4, stk. 1

1. Kun fødevaretilsætningsstoffer, der er 
opført på fællesskabslisten i bilag II, må 
markedsføres som sådanne og anvendes i 

1. Kun fødevaretilsætningsstoffer, der er 
opført på fællesskabslisten i bilag II, må 
markedsføres som sådanne og anvendes i 
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fødevarer, herunder fødevarer bestemt til 
særlig ernæring, der er omfattet af direktiv 
89/398/EØF.

fødevarer til de formål, der henvises til, og
som er indarbejdet deri.

Or. de

Begrundelse

Den forbindelse mellem tilsætningsstoffer og det formål, de anvendes til, som drages i direktiv 
95/2/EF, bør indarbejdes i den nye forordning samt med henblik på at forebygge misbrug og 
juridisk uklarhed.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 56
Artikel 4, stk. 5

5. Fødevaretilsætningsstoffer skal altid
opfylde specifikationerne, jf. artikel 12.

5. Fødevaretilsætningsstoffer skal opfylde 
specifikationerne, jf. artikel 12.

Or. en

Begrundelse

Ordet "altid" bør slettes, eftersom fødevaretilsætningsstoffer, efter de er blevet opløst eller 
blandet med andre tilsætningsstoffer eller ingredienser, naturligvis ikke kan opfylde de 
fastsatte specifikationer i alle henseender (f.eks. med hensyn til vandindhold).

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 57
Artikel 4, stk. 5

5. Fødevaretilsætningsstoffer skal altid
opfylde specifikationerne, jf. artikel 12.

5. Fødevaretilsætningsstoffer skal opfylde 
specifikationerne, jf. artikel 12.

Or. en

Begrundelse

Ordet "altid" bør slettes, eftersom fødevaretilsætningsstoffer, efter de er blevet opløst eller 
blandet med andre tilsætningsstoffer eller ingredienser, ikke længere kan opfylde de fastsatte 
specifikationer i alle henseender, f.eks. med hensyn til vandindhold.
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 58
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Ingen fødevaretilsætningsstoffer og/eller 
fødevarer, der indeholder sådanne 
fødevaretilsætningsstoffer, må 
markedsføres og/eller være i omløb, hvis 
anvendelsen af dette fødevareenzym ikke 
stemmer overens med kravene i denne 
forordning.

Or. de

Begrundelse

Et udtrykkeligt forbud mod anvendelse af sådanne stoffer tjener til fordel for mere præcis 
retspleje, og hensigten dermed er at undgå juridisk usikkerhed på forhånd.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 59
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag af 
foreliggende videnskabelige data, udgør det 
ikke noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed ved det foreslåede 
anvendelsesniveau.

a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag af 
foreliggende videnskabelige data, udgør det 
ikke noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed ved det foreslåede 
anvendelsesniveau eller på de foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerens sundhed kan påvirkes negativt af tilsætningsstoffets anvendelsesbetingelser.
Temperaturændringer kan f.eks. gøre et stof mere toksisk. Et eksempel herpå er aspartam:
Undersøgelser har vist, at når det opvarmes, nedbrydes det i flere stoffer, hvoraf nogle (som 
methanol) er toksiske.
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Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 60
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov herfor, der ikke kan opfyldes ved 
hjælp af andre økonomisk og teknologisk 
anvendelige metoder.

b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov herfor, hvad angår fordele for 
forbrugeren, der ikke kan opfyldes ved 
hjælp af andre økonomisk og teknologisk 
anvendelige metoder.

Or. en

Begrundelse

Hvis der findes alternativer, der medfører mindre risiko for menneskers sundhed og 
valgfriheden og for miljøet, skal disse fortrinsvis anvendes.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 61
Artikel 5, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) Det vil ikke bidrage til at reducere 
udvalget af fødevarer, der er tilgængeligt 
for allergikere eller personer, der er 
intolerante over for visse fødevarer..

Or. en

Begrundelse

Et tilsætningsstof eller brugen af et tilsætningsstof kan medføre både fordele og ulemper i 
henhold til ovenstående kriterier. I sidste ende skal de forskellige fordele og ulemper afvejes i 
forhold til hinanden. Begrebet "intolerant" er mere omfattende end "allergisk", da det 
omfatter de forbrugere, som har svært ved at fordøje visse tilsætningsstoffer, samt de, som 
har en specifik allergisk reaktion.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 62
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Nanopartikler må ikke anvendes som 
fødevaretilsætningsstoffer.
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Or. en

Begrundelse

Nanopartikler har brug for en bestemt risikovurdering. Bestemmelserne i denne forordning er 
ikke beregnet til at vurdere specifikke risici i forbindelse med denne teknologi under 
udvikling. Hvis nanopartikler anvendes i fødevareproduktion, bør sådanne områder dækkes 
af specifik lovgivning.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 63
Artikel 5, stk. 1 b (nyt)

1b. Selv om et tilsætningsstof kan påvirke 
sundheden i henhold til stk. 1, litra aa), 
miljøet i henhold til stk. 1, litra cb) eller 
sortimentet af produkter til allergikere eller
personer, der er intolerante over for visse 
fødevarer i henhold til stk. 1, litra ca), kan 
det godkendes, hvis fordelene for 
forbrugerne i henhold til stk. 2 opvejer 
disse ulemper.

Or. en

Begrundelse

Et tilsætningsstof eller brugen af et tilsætningsstof kan medføre både fordele og ulemper i 
henhold til ovenstående kriterier. I sidste ende skal de forskellige fordele og ulemper afvejes i 
forhold til hinanden. Begrebet "intolerant" er mere omfattende end "allergisk", da det 
omfatter de forbrugere, som har svært ved at fordøje visse tilsætningsstoffer, samt de, som 
har en specifik allergisk reaktion.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 64
Artikel 5, stk. 2, litra c

c) at forbedre en fødevares holdbarhed eller 
stabilitet eller forbedre dens organoleptiske 
egenskaber, forudsat at fødevarens art, 
beskaffenhed eller kvalitet ikke ændres, så 
forbrugeren vildledes

c) at forbedre en fødevares holdbarhed eller 
stabilitet eller forbedre dens organoleptiske 
egenskaber, forudsat at fødevarens art, 
beskaffenhed eller kvalitet ikke ændres, så 
forbrugeren vildledes. Dette ville omfatte 
f.eks. friskhed, kvaliteten af de anvendte 
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ingredienser, produktets naturlighed samt 
indholdet af frugt og grøntsager

Or. en

Ændringsforslag af David Martin og Åsa Westlund

Ændringsforslag 65
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

3a. Med undtagelse af beskyttet viden og 
oplysninger, som det er hensigtsmæssigt at 
behandle fortroligt, henviser godkendelse 
af et fødevaretilsætningsstof udtrykkeligt og 
gennemsigtigt til overvejelserne i forhold til 
kriteriet i henhold til stk. 1 til 3 og forklarer 
grundlaget for den endelige afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Dette øger åbenheden og gennemsigtigheden af tilladelsen til tilsætningsstoffer ved offentligt 
at anføre, hvordan tilladelsen opfylder betingelserne i forslaget.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 66
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

3a. Med undtagelse af beskyttet viden og 
oplysninger, som det er hensigtsmæssigt at 
behandle fortroligt, henviser godkendelse 
af et fødevaretilsætningsstof udtrykkeligt og 
gennemsigtigt til overvejelserne i forhold til 
kriteriet i henhold til stk. 1 til 3 og forklarer 
grundlaget for den endelige afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Dette øger åbenheden og gennemsigtigheden af tilladelsen til tilsætningsstoffer ved offentligt 
at anføre, hvordan tilladelsen opfylder betingelserne i forslaget.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 67
Artikel 6, litra a

a) at erstatte sukker ved fremstillingen af 
energireducerede fødevarer, af ikke-
kariogene fødevarer samt af fødevarer uden 
tilsat sukker

a) at erstatte sukker ved fremstillingen af 
energireducerede fødevarer, af ikke-
kariogene fødevarer, af fødevarer med et 
reduceret indhold af sukker samt af 
fødevarer uden tilsat sukker

Or. en

Begrundelse

1. For at sikre overensstemmelse med forordning 1924/2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer, der tillader anprisningen "reduceret indhold af sukker".
2. For at skabe juridisk klarhed bør der indarbejdes en definition af fødevarer med et 
reduceret indhold af sukker i denne retsakt.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 68
Artikel 6, litra b

b) at forøge holdbarheden ved erstatning af 
sukker

udgår

Or. en

Begrundelse

Forøgelse af holdbarheden er ikke det vigtigste formål i forhold til anvendelse af sødestoffer 
og dækkes ikke af definitionen af sødestoffer i bilag I. Hvis sødestoffer skal anvendes til at 
forøge holdbarheden, bør de tillades i henhold til bestemmelserne i artikel 5.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 69
Artikel 6, litra b

b) at forøge holdbarheden ved erstatning af 
sukker

b) at forøge holdbarheden
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Or. de

Begrundelse

Erstatning af sukker med andre ingredienser forøger ikke altid holdbarheden.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 70
Artikel 6, litra b

b) at forøge holdbarheden ved erstatning af 
sukker

b) at forøge holdbarheden

Or. en

Begrundelse

Erstatning af sukker med sødestoffer forøger ikke i sig selv holdbarheden.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 71
Artikel 7 

Et fødevaretilsætningsstof kan kun optages 
på fællesskabslisten i bilag II under den 
funktionelle gruppe "farvestoffer", hvis det 
ud over at tjene et eller flere af de formål, 
der er fastsat i artikel 5, stk. 2, samtidig 
tjener et eller flere af følgende formål:

Et fødevaretilsætningsstof kan kun optages 
på fællesskabslisten i bilag II under den 
funktionelle gruppe "farvestoffer", hvis det 
ud over at tjene et eller flere af de formål, 
der er fastsat i artikel 5, stk. 2, samtidig 
tjener det formål at give fødevarer, som på 
grund af farveændringer under 
forarbejdning, opbevaring, emballering og 
distribution kan have fået et mindre 
acceptabelt udseende, det oprindelige 
udseende tilbage, uden at dette dog 
vildleder forbrugerne til at tro, at fødevaren 
er friskere eller mindre intensivt fremstillet, 
end den er:

a) at give fødevarer, som på grund af 
farveændringer under forarbejdning, 
opbevaring, emballering og distribution 
kan have fået et mindre acceptabelt 
udseende, det oprindelige udseende tilbage
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b) at give fødevarer et mere tiltrækkende 
udseende
c) at give farve til fødevarer, der ellers ville 
være farveløse.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af farvestoffer må ikke vildlede forbrugerne ved at give "utiltrækkende" fødevarer 
et mere tiltrækkende udseende, ved at give det forkerte indtryk, at der er anvendt visse 
ingredienser, eller ved at få forbrugerne til at tro, at stærkt forarbejdede fødevarer er mere 
naturlige eller friske, end de rent faktisk er.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 72
Artikel 7, litra b og c

b) at give fødevarer et mere tiltrækkende 
udseende

b) at give fødevarer et mere tiltrækkende 
udseende f.eks. ved at hjælpe med at 
identificere aromaer, som normalt 
forbindes med bestemte fødevarer eller give 
farve til fødevarer, der ellers ville være 
farveløse.

c) at give farve til fødevarer, der ellers ville 
være farveløse.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende direktiv om farvestoffer tillader brug af farvestoffer til at hjælpe med at
identificere aromaer, der normalt forbindes med bestemte fødevarer samt give farve til 
fødevarer, der ellers ville være farveløse. Denne bestemmelse bør bevares i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 73
Artikel 7, litra b og c

b) at give fødevarer et mere tiltrækkende 
udseende

b) at give fødevarer et mere tiltrækkende 
udseende f.eks. ved at hjælpe med at 
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identificere aromaer, som normalt 
forbindes med bestemte fødevarer eller give 
farve til fødevarer, der ellers ville være 
farveløse.

c) at give farve til fødevarer, der ellers ville 
være farveløse.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende direktiv om farvestoffer tillader brug af farvestoffer til at hjælpe med at 
identificere aromaer, der normalt forbindes med bestemte fødevarer samt give farve til 
fødevarer, der ellers ville være farveløse. Denne bestemmelse bør bevares i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 74
Artikel 7, litra b og c

b) at give fødevarer et mere tiltrækkende 
udseende

b) at give fødevarer et mere tiltrækkende 
udseende f.eks. ved at hjælpe med at 
identificere aromaer, som normalt 
forbindes med bestemte fødevarer eller give 
farve til fødevarer, der ellers ville være 
farveløse.

c) at give farve til fødevarer, der ellers ville 
være farveløse.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende direktiv om farvestoffer tillader brug af farvestoffer til at hjælpe med at 
identificere aromaer, der normalt forbindes med bestemte fødevarer samt give farve til 
fødevarer, der ellers ville være farveløse. Det er meget vigtigt, at denne bestemmelse bevares 
i forslaget til forordning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 75
Artikel 7 a (ny)



(Ekstern oversættelse)

PE 386.367v01-00 26/58 AM\656334DA.doc

DA

Artikel 7a
Særlige bestemmelser for smagsforstærkere
Et fødevaretilsætningsstof kan kun tillades 
som smagsforstærker, hvis:
a) det teknologiske behov tydeligt er 
dokumenteret, og den ønskede virkning 
ikke kan opnås gennem anvendelse af 
krydderier
b) det ikke vildleder forbrugeren til at tro, 
at der er anvendt krydderier til at opnå 
smagen i fødevaren.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af smagsforstærkere må ikke vildlede forbrugerne. Det er ikke tilladt med henblik 
på at reducere mængden af (dyrere) krydderier i forarbejdede fødevarer.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 76
Artikel 8, stk. 1

1. Fødevaretilsætningsstoffer kan henføres 
til en af de funktionelle grupper i bilag I 
efter det pågældende 
fødevaretilsætningsstofs primære 
teknologiske funktion.

1. Fødevaretilsætningsstoffer kan henføres 
til en af de funktionelle grupper i bilag I 
efter det pågældende 
fødevaretilsætningsstofs primære funktion
og må kun anvendes med hensyn til denne 
funktion.

At et fødevaretilsætningsstof tilhører en 
funktionel gruppe, er ikke til hinder for, at 
det anvendes til flere forskellige funktioner.

Or. de

Begrundelse

Den forbindelse mellem tilsætningsstoffer og det formål, de anvendes til, som drages i direktiv 
95/2/EF, bør indarbejdes i den nye forordning samt med henblik på at forebygge misbrug og 
juridisk uklarhed. Endvidere er ordet "teknologisk" vildledende her.
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Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 77
Artikel 8, stk. 2

2. Når det er nødvendigt som følge af de 
videnskabelige fremskridt eller den 
teknologiske udvikling, kan der indføres 
yderligere funktionelle grupper i bilag I efter 
proceduren i artikel 28, stk. 2.

2. Når det er nødvendigt som følge af de 
videnskabelige fremskridt eller den 
teknologiske udvikling, kan der indføres 
yderligere funktionelle grupper i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe enhver ændring af bilagene i denne 
forordning ind under proceduren med fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 78
Artikel 9, stk. 2, litra a og b

a) fødevaretilsætningsstoffets navn og dets
E-nummer, hvis det har fået tildelt et sådant

a) fødevaretilsætningsstoffets navn, gruppe 
af tilsætningsstoffer og E-nummer, hvis det 
har fået tildelt et sådant

b) de fødevarer, til hvilke 
fødevaretilsætningsstoffet kan tilsættes

b) de fødevarer og/eller 
fødevaretilsætningsstoffer og/eller 
fødevareenzymer og/eller fødevarearomaer, 
til hvilke fødevaretilsætningsstoffet kan
tilsættes

Or. en

Begrundelse

Artikel 9, stk. 2, litra a): Fællesskabslisten bør indeholde fuldstændige oplysninger om 
tilsætningsstofferne på listen med navn på tilsætningsstoffet, gruppen af tilsætningsstoffer og 
E-nummer.
Artikel 9, stk. 2, litra b): Rettelse af hensyn til overensstemmelse, da der i artikel 9, stk. 2, 
henvises til tilsætningsstoffer i bilag II (tilsætningsstoffer i fødevarer) samt bilag III 
(tilsætningsstoffer i tilsætningsstoffer/enzymer/aromaer).
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Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 79
Artikel 9, stk. 2, litra d a (nyt)

da) de andre fødevaretilsætningsstoffer, 
som ikke må anvendes sammen med 
fødevaretilsætningsstoffet

Or. en

Begrundelse

Nogle tilsætningsstoffer samvirker og skaber en ny sammensætning, som har andre 
egenskaber og konsekvenser for menneskers sundhed eller miljøet end de to bestanddele. Hvis 
dette skaber en skadelig eller toksisk virkning, bør kombinationen af 
fødevaretilsætningsstoffer bemærkes i bilagene.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 80
Artikel 10, stk. 2

2. Hvis det er relevant fastsættes der ikke 
nogen maksimumsværdi for et 
fødevaretilsætningsstof (quantum satis). 
Fødevaretilsætningsstoffet skal i så fald 
anvendes i henhold til god 
fremstillingspraksis i en mængde, som ikke 
er højere end det, der er nødvendigt for at 
opfylde det tilsigtede mål, og således at 
forbrugerne ikke vildledes.

2. Hvis det er relevant fastsættes der ikke 
nogen maksimumsværdi for et 
fødevaretilsætningsstof (quantum satis). 
Fødevaretilsætningsstoffet skal i så fald 
anvendes i henhold til definitionen i artikel 
3. stk. 2, litra gb).

Or. en

Begrundelse

Se bemærkningerne til artikel 3, stk. 2, definitioner. I denne artikel bør der henvises til den 
foreslåede definition af "quantum satis", og den bør ændres tilsvarende.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 81
Artikel 10, stk. 3
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3. De maksimumsværdier for anvendelsen af 
fødevaretilsætningsstoffer, der er fastsat i 
bilag II, gælder for spiseklare fødevarer, som 
er tilberedt i overensstemmelse med 
brugsvejledningen, medmindre andet er 
anført.

3. De maksimumsværdier for anvendelsen af 
fødevaretilsætningsstoffer, der er fastsat i 
bilag II, gælder for spiseklare fødevarer, 
herunder i opløst form, hvis det er relevant, 
som er tilberedt i overensstemmelse med 
brugsvejledningen, medmindre andet er 
anført.

Or. de

Begrundelse

Der anvendes også opløste fødevaretilsætningsstoffer til fremstilling, og der bør tages højde 
for disse. 

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 82
Artikel 11

Et fødevaretilsætningsstof, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, kan først
optages på fællesskabslisterne i bilag II og 
III til nærværende forordning, når det er 
blevet tilladt i henhold til artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Med forbehold af artikel 4, stk. 1 og 2, kan 
et fødevaretilsætningsstof, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, først 
markedsføres og anvendes i fødevarer, når 
det er omfattet af en tilladelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 ville der blive vedtaget en procedure i henhold til 
princippet "én nøgle pr. dør" ("one door, one key") i forbindelse med tilladelse af genetisk 
modificerede fødevarer og fødevareingredienser.  Kravet om, at genetisk modificerede 
fødevaretilsætningsstoffer skal tillades i overensstemmelse med 1829/2003, inden de kan 
vurderes med henblik på inddragelse i bilag II og III i forslaget til forordning om 
fødevaretilsætningsstoffer synes at være i strid med denne fremgangsmåde og kan medføre, at 
tilsætningsstoffet skal gennemgå to særskilte tilladelsesprocedurer.  Dette ville være alt for 
bureaukratisk og kunne medføre forsinkelser.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 83
Artikel 11
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Et fødevaretilsætningsstof, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, kan først 
optages på fællesskabslisterne i bilag II og 
III til nærværende forordning, når det er 
blevet tilladt i henhold til artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Et fødevaretilsætningsstof, der er fremstillet 
på grundlag af, med eller af gmo'er, eller 
som er omfattet af forordning (EF) nr. 
1829/2003, kan først optages på 
fællesskabslisterne i bilag II og III til 
nærværende forordning, når det er blevet 
tilladt i henhold til artikel 7 i forordning 
(EF) nr. 1829/2003. Det skal være tydeligt 
mærket med ordene "fremstillet af gmo'er" 
eller "fremstillet på grundlag af gmo'er" 
ved siden af dets navn eller E-nummer.

Or. en

Begrundelse

Fødevaretilsætningsstoffer, som er fremstillet af eller på grundlag af genetisk modificerede 
organismer eller mikroorganismer, bør mærkes tydeligt for at garantere forbrugernes frie 
valg.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 84
Artikel 11

Et fødevaretilsætningsstof, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, kan først
optages på fællesskabslisterne i bilag II og 
III til nærværende forordning, når det er 
blevet tilladt i henhold til artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Uanset artikel 4, stk. 1 og 2, kan et 
fødevaretilsætningsstof, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, først 
markedsføres og anvendes i fødevarer, når 
det er omfattet af en tilladelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 ville der blive vedtaget en procedure i henhold til 
princippet "én nøgle pr. dør" ("one door, one key") i forbindelse med tilladelse af genetisk 
modificerede fødevarer og fødevareingredienser.  Kravet om, at genetisk modificerede 
fødevaretilsætningsstoffer skal tillades i overensstemmelse med 1829/2003, inden de kan 
vurderes med henblik på inddragelse i bilag II og III i forslaget til forordning om 
fødevaretilsætningsstoffer, synes at være i strid med denne fremgangsmåde og kan medføre, 
at tilsætningsstoffet skal gennemgå to særskilte tilladelsesprocedurer. Dette ville være alt for 
bureaukratisk og kunne medføre forsinkelser.  
Der bør sikres en strømlinet procedure i forbindelse med tilladelse af genetisk modificerede 
fødevaretilsætningsstoffer på linje med princippet om "en nøgle pr. dør" i henhold til 
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forordning (EF) 1829/2003, dvs. at når der stilles krav om en vurdering af tilladelsen i 
henhold til 1829/2003/EF og denne forordning, gennemføres begge samlet i én vurdering fra 
EFSA i stedet for at følge to særskilte tilladelsesprocedurer.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 85
Artikel 13

Fødevaretilsætningsstoffer må ikke 
anvendes i uforarbejdede fødevarer, 
medmindre der specifikt er bestemmelser 
om en sådan anvendelse i bilag II.

Fødevaretilsætningsstoffer må ikke 
anvendes i uforarbejdede fødevarer, 
medmindre der specifikt er bestemmelser 
om en sådan anvendelse i bilag II.
Tilsætningsstoffer må ikke anvendes i 
uforarbejdede fødevarer for at give dem et 
mere tiltrækkende udseende eller vildlede 
forbrugeren på nogen måde med hensyn til 
deres friskhed eller ernæringsmæssige 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 86
Artikel 14

Farvestoffer og sødestoffer må ikke 
anvendes i fødevarer til spædbørn og 
småbørn, jf. direktiv 89/398/EØF, herunder 
diætetiske fødevarer bestemt til særlige 
medicinske formål, som anvendes til 
spædbørn og småbørn, medmindre der 
specifikt er bestemmelser herom i bilag II til 
nærværende forordning.

Farvestoffer og sødestoffer må ikke 
anvendes i fødevarer til spædbørn og 
småbørn op til 12 år samt fødevarer, der 
henhører under direktiv 89/398/EØF, 
herunder diætetiske fødevarer bestemt til 
særlige medicinske formål, som anvendes til 
spædbørn og småbørn, medmindre der 
specifikt er bestemmelser herom i bilag II til 
nærværende forordning.

Farvestoffer må ikke anvendes til 
fødevarer, der især markedsføres til børn.

Or. en

Begrundelse

Børn kan lettere vildledes af fødevarer, der indeholder farve- og sødestoffer. Der bør tages 
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højde for dette, når sådanne tilsætningsstoffer tillades i henhold til kriterierne i artikel 5.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 87
Artikel 16, stk. 1, litra b

b) i en fødevare, hvortil der er tilsat en 
aroma, for så vidt fødevaretilsætningsstoffet:

b) i en fødevare, hvortil der er tilsat et 
fødevaretilsætningsstof, et fødevareenzym 
eller en aroma, for så vidt 
fødevaretilsætningsstoffet:

i) i henhold til denne forordning er tilladt i 
aromaen

i) i henhold til denne forordning er tilladt i 
fødevaretilsætningsstoffet, fødevareenzymet 
eller aromaen

ii) er kommet i fødevaren via aromaen 
(carry-over)

ii) er kommet i fødevaren via 
fødevaretilsætningsstoffet, fødevareenzymet 
eller aromaen (carry-over)

iii) ikke har nogen teknologisk funktion i 
den færdige fødevare

iii) ikke har nogen teknologisk funktion i 
den færdige fødevare

Or. en

Begrundelse

Artikel 16, stk. 1, litra b) bør ligeledes omfatte tilsætningsstoffer, der anvendes i 
tilsætningsstoffer og enzymer (og aromaer).

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 88
Artikel 16, stk. 4

4. Det er tilladt, at et kraftigt sødestof 
forekommer i en sammensat fødevare uden 
tilsat sukker, i en energireduceret fødevare, i 
diætetiske, sammensatte fødevarer, som er 
bestemt til slankekost, og i en sammensat 
fødevare med lang holdbarhed, forudsat at 
det kraftige sødestof er tilladt i en af den 
sammensatte fødevares ingredienser, jf. dog 
stk. 1.

4. Det er kun tilladt, at et sødestof 
forekommer i en sammensat fødevare uden 
tilsatte sukkerarter, i en energireduceret 
fødevare, i diætetiske, sammensatte 
fødevarer, som er bestemt til slankekost, og i 
en sammensat fødevare med lang 
holdbarhed, forudsat at det kraftige sødestof 
er tilladt i en af den sammensatte fødevares 
ingredienser, jf. dog stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til artikel 16, stk.1, er forekomst af et fødevaretilsætningsstof tilladt på bestemte 
betingelser i henhold til carry over-princippet. For så vidt angår sødestoffer, er dette carry 
over-princip begrænset til mere specifikke betingelser som anført i artikel 16, stk. 4 (og som 
fastsat i artikel 2a i direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler).
Ikke desto mindre bør ordet "kun" føjes til artikel 16, stk. 4, for at præcisere teksten og undgå 
forskellige fortolkninger af den foreslåede bestemmelse.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 89
Artikel 17, indledning

Efter proceduren i artikel 28, stk. 2, kan det 
om nødvendigt afgøres, om:

Efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 28, stk. 2a, kan det om nødvendigt 
afgøres, om:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 90
Artikel 19

Mærkning af fødevaretilsætningsstoffer, der 
ikke er bestemt til salg til den endelige 

forbruger

Oplysninger om fødevaretilsætningsstoffer 
og fødevaretilsætningsstofpræparater, der 

ikke er bestemt til salg til den endelige 
forbruger

Fødevaretilsætningsstoffer, der ikke er 
bestemt til salg til den endelige forbruger, 
må - uanset om de sælges hver for sig eller 
blandet med hinanden og/eller med 
ingredienser som defineret i artikel 6, stk. 4, 
i direktiv 2000/13/EF - kun markedsføres, 
hvis emballage eller beholder er forsynet 
med de i denne forordnings artikel 20-23 
foreskrevne oplysninger, således at de er let 
synlige, let læselige og ikke kan slettes:

1. Uanset andre krav til mærkning i EU's 
lovgivning eller mere detaljerede eller 
vidtgående love, forordninger eller 
administrative bestemmelser vedrørende 
mål og vægt eller vedrørende præsentation, 
klassificering, emballering og mærkning af 
farlige stoffer og præparater eller 
vedrørende transport heraf, må 
fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevaretilsætningsstofpræparater, der ikke 
er bestemt til salg til den endelige forbruger 
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- uanset om de sælges:
- hver for sig eller 
- blandet med hinanden
kun markedsføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne artikel.
2. Emballagen eller beholderne eller i 
tilfælde af store leveringer de medfølgende 
dokumenter skal indeholde følgende 
oplysninger med hensyn til 
fødevaretilsætningsstoffer, der skal have en 
funktion i de fødevarer, de skal anvendes i:

a) navnet på tilsætningsstoffet og/eller dets 
E-nummer som fastsat i denne forordning 
eller
b) hvis stoffet ikke har et navn og/eller et 
E-nummer i henhold til litra a), en 
beskrivelse af fødevaretilsætningsstoffet, 
der er så nøjagtig, at det kan skelnes fra 
produkter, som det ellers kunne forveksles 
med.
Når fødevaretilsætningsstoffer eller 
fødevaretilsætningsstofpræparater sælges 
blandet med hinanden, skal oplysningerne i 
litra a) eller b) anføres for hvert enkelt 
fødevaretilsætningsstof i rækkefølge efter 
faldende andel af den samlede vægt.
3. Desuden anføres følgende oplysninger 
enten på emballage eller beholder eller i de 
dokumenter vedrørende produktet, som 
skal fremlægges sammen med eller før 
leveringen:
a) en angivelse af, at produktet er egnet til 
menneskeligt konsum/anvendelse i 
fødevarer eller kan anvendes som 
fødevaretilsætningsstof
b) navn eller firmanavn samt adresse på 
fremstillingsvirksomheden eller 
emballeringsvirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret i Fællesskabet 
c) en angivelse, der gør det muligt at 
identificere batchen eller partiet
d) hvis det er nødvendigt, særlige 
betingelser vedrørende opbevaring og brug
e) brugsanvisning, hvis 
fødevaretilsætningsstoffet i mangel heraf 
ikke vil blive anvendt korrekt
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f) hvis det er relevant, oplysninger om 
fødevaretilsætningsstoffets eller 
fødevaretilsætningsstofpræparatets 
sammensætning, der er så nøjagtige, at 
brugeren er i stand til at sikre, at den 
kvantitative grænse i fødevarer ikke 
overskrides; hvor den kvantitative grænse 
finder anvendelse på en gruppe af 
komponenter, der anvendes hver for sig 
eller blandet med hinanden, kan den 
samlede procentdel angives som et enkelt 
tal; den kvantitative begrænsning udtrykkes 
enten numerisk eller efter quantum satis-
princippet
g) nettomængden
h) oplysninger, der er så nøjagtige, at 
brugeren er i stand til at overholde direktiv 
2000/13/EF, navnlig bestemmelserne om 
allergenmærkning
4. Oplysningerne i denne artikel kan 
anføres udelukkende i de dokumenter 
vedrørende sendingen, der skal fremlægges 
sammen med eller før leveringen, under 
forudsætning af at påtegnelsen "bestemt til 
fremstilling af fødevarer, ikke til 
detailsalg" anføres på et klart synligt sted 
på den pågældende vares emballage eller 
beholder
5. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal være affattet på et sprog, 
der er let forståeligt for køberne. Den 
medlemsstat, hvor produktet markedsføres, 
kan under overholdelse af traktaten på sit 
område kræve, at oplysningerne gives på et 
eller flere af Fællesskabets officielle sprog 
efter medlemsstatens eget valg. Dette er 
ikke til hinder for, at oplysningerne kan 
anføres på flere sprog.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at præcisere og forenkle business-to-business-mærkningskravene.
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Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 91
Artikel 19

Mærkning af fødevaretilsætningsstoffer, der 
ikke er bestemt til salg til den endelige 

forbruger

Oplysninger om fødevaretilsætningsstoffer, 
der ikke er bestemt til salg til den endelige 

forbruger
Fødevaretilsætningsstoffer, der ikke er 
bestemt til salg til den endelige forbruger, 
må - uanset om de sælges hver for sig eller 
blandet med hinanden og/eller med 
ingredienser som defineret i artikel 6, stk. 
4, i direktiv 2000/13/EF - kun
markedsføres, hvis emballage eller 
beholder er forsynet med de i denne 
forordnings artikel 20-23 foreskrevne 
oplysninger, således at de er let synlige, let 
læselige og ikke kan slettes:

1. Uanset andre krav til mærkning af 
fødevarer i fællesskabslovgivningen må 
fødevaretilsætningsstoffer, der ikke er 
bestemt til salg til den endelige forbruger -
uanset om de sælges

- hver for sig,
- blandet med hinanden eller
- blandet med andre stoffer, materialer eller 
fødevareingredienser, der har til formål at 
forøge deres holdbarhed og fremme salg, 
standardisering, fortynding, opløsning eller 
tilsætning til fødevarer,
kun sælges i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne artikel.
2. Emballagen eller beholderne eller i 
tilfælde af store leveringer de medfølgende 
dokumenter skal indeholde følgende 
oplysninger:
a) den funktion de skal have i fødevaren
i) navnet på tilsætningsstoffet eller dets E-
nummer som fastsat i denne forordning 
eller
ii) hvis stoffet ikke har et navn og/eller et 
E-nummer i henhold til nr. i), en 
beskrivelse af fødevaretilsætningsstoffet, 
der er så nøjagtig, at det kan skelnes fra 
produkter, som det ellers kunne forveksles 
med
b) nettomængden
c) en angivelse, der gør det muligt at 
identificere batchen eller partiet
d) eventuelle særlige betingelser 
vedrørende opbevaring og brug
e) minimumsholdbarheden.
3. Desuden anføres følgende oplysninger 
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enten på emballage eller beholder eller i de 
dokumenter vedrørende produktet, som 
skal fremlægges sammen med eller før 
leveringen:
a) navn eller firmanavn samt adresse på 
fremstillingsvirksomheden eller 
emballeringsvirksomheden eller på en 
forhandler, der er etableret i Fællesskabet 
b) brugsanvisning, hvis 
fødevaretilsætningsstoffet i mangel heraf 
ikke vil blive anvendt korrekt
c) en angivelse af, at produktet er egnet til 
menneskeligt konsum eller kan anvendes 
som fødevaretilsætningsstof  
d) den procentvise andel af hver enkelt 
komponent i henhold til en kvantitativ 
begrænsning i fødevarer eller 
hensigtsmæssige oplysninger om 
sammensætningen for at gøre det muligt 
for forbrugeren at sikre overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen eller i mangel 
heraf med de nationale bestemmelser 
vedrørende den relevante fødevare. Hvor 
den kvantitative grænse finder anvendelse 
på en gruppe af komponenter, der 
anvendes hver for sig eller blandet med 
hinanden, kan den samlede procentdel 
angives som et enkelt tal. Den kvantitative 
begrænsning udtrykkes enten numerisk 
eller efter quantum satis-princippet.
e) oplysninger, der er så nøjagtige, at 
forbrugeren er i stand til at overholde 
direktiv 2000/13/EF, navnlig 
bestemmelserne om allergenmærkning
f) når fødevaretilsætningsstoffer sælges 
hver for sig eller blandet med hinanden, 
skal oplysningerne i stk. 2, litra a), nr. i) 
eller ii) anføres for hvert enkelt 
fødevaretilsætningsstof i rækkefølge efter 
faldende andel af den samlede vægt.

Or. pl

Begrundelse

Bestemmelserne om mærkning af fødevaretilsætningsstoffer, der ikke er bestemt til salg til den 
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endelige forbruger, bør forenkles. I lovgivningsforslaget fremgår det ikke altid klart, om de 
krævede oplysninger i henhold til artikel 19 til 23 bør give enkeltvis, i faldende rækkefølge 
eller samlet i en overordnet liste. Artikel 19 til 23 bør lægges sammen og fremstå tydeligere.
Endvidere fastlægges der i artikel 22 nye krav om mærkning af fødevaretilsætningsstoffer 
blandet med andre fødevareingredienser. Sådanne tilsætningsstoffer, der ikke er bestemt til 
salg til den endelige forbruger, bør ikke falde ind under bestemmelserne vedrørende 
mærkning af fødevaretilsætningsstoffer. De oplysninger, der grundlæggende kræves med 
hensyn til mærkning af færdige fødevarer, angives normalt i de medfølgende dokumenter som 
f.eks. specifikationer. Artikel 22 bør derfor slettes. Det bør som minimum være muligt kun at 
angive de krævede oplysninger i henhold til artikel 22 i de medfølgende dokumenter (i 
overensstemmelse med artikel 21).

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 92
Artikel 20

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 93
Artikel 20

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 94
Artikel 20, stk. 1
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1. Når fødevaretilsætningsstoffer, der ikke er 
bestemt til salg til den endelige forbruger, 
sælges hver for sig eller blandet med 
hinanden, skal emballage eller beholder 
være forsynet med følgende oplysninger
vedrørende det enkelte 
fødevaretilsætningsstof:

1. Når fødevaretilsætningsstoffer, der ikke er 
bestemt til salg til den endelige forbruger, 
sælges hver for sig eller blandet med 
hinanden, skal emballage eller beholder 
være forsynet med navn og/eller E-nummer 
i henhold til denne forordning vedrørende 
det enkelte tilsætningsstof:

a) stoffets navn og/eller E-nummer som 
fastsat i denne forordning eller
b) hvis stoffet ikke har et navn og/eller E-
nummer, jf. litra a), en beskrivelse af 
fødevaretilsætningsstoffet, der er så 
nøjagtig, at det kan skelnes fra produkter, 
som det ellers kunne forveksles med.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af tilsætningsstoffer skal omfatte tilsætningsstoffets navn for at sikre, at forbrugere, 
der påvirkes stærkt af et bestemt tilsætningsstof, tydeligt kan se, om det findes i produktet.
Hvis denne mærkning tillades at være utydelig, er forbrugerne måske ikke klar over risikoen 
og står over for alvorlige sundhedsmæssige bivirkninger.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 95
Artikel 20, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvor en ændring i betingelserne 
vedrørende anvendelse af et 
fødevaretilsætningsstof øger dets toksicitet, 
skal emballagen eller beholderne forsynes 
med en advarsel, der beskriver disse 
ændrede betingelser.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerens sundhed kan påvirkes negativt af tilsætningsstoffets anvendelsesbetingelser.
Temperaturændringer kan f.eks. gøre et stof mere toksisk. Et eksempel herpå er aspartam:
Undersøgelser har vist, at når det opvarmes, nedbrydes det i flere stoffer, hvoraf nogle (som 
methanol) er toksiske.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 96
Artikel 21

udgår

0Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 97
Artikel 21

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 98
Artikel 22

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 99
Artikel 23
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udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 100
Artikel 23, stk. 1, litra c

c) brugsanvisning, hvis 
fødevaretilsætningsstoffet i mangel heraf 
ikke vil blive anvendt korrekt

c) brugsanvisning, hvis det i mangel heraf 
vil være vanskeligt at anvende 
fødevaretilsætningsstoffer korrekt

Or. en

Begrundelse

Kravet om brugsanvisning bør uddybes.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 101
Artikel 23, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) datoen for mindste holdbarhed

Or. de

Begrundelse

Udløbsdatoen bør ikke kun anføres på salgsstedet til den endelige forbruger, men generelt for 
at garantere den størst mulige beskyttelse af forbrugere og brugere.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 102
Artikel 23, stk. 2

2. Uanset stk. 1 er det tilstrækkeligt, at de i 2. Uanset stk. 1 er det tilstrækkeligt, at de i 



(Ekstern oversættelse)

PE 386.367v01-00 42/58 AM\656334DA.doc

DA

stk. 1, litra c)-f) og litra h), krævede 
oplysninger anføres i de dokumenter 
vedrørende sendingen, der skal fremlægges 
sammen med eller før leveringen, under 
forudsætning af at påtegnelsen "bestemt til 
fremstilling af fødevarer, ikke til detailsalg" 
anføres på et klart synligt sted på den 
pågældende vares emballage eller beholder.

stk. 1, litra c)-f) og litra ha), krævede 
oplysninger anføres i de dokumenter 
vedrørende sendingen, der skal fremlægges 
sammen med eller før leveringen, under 
forudsætning af at påtegnelsen "bestemt til 
fremstilling af fødevarer, ikke til detailsalg" 
anføres på et klart synligt sted på den 
pågældende vares emballage eller beholder.

Or. de

Begrundelse

Konsekvens af ændringen i stk. 1.

Ændringsforslag af David Martin og Åsa Westlund

Ændringsforslag 103
Artikel 23, stk. 2 a (nyt)

2a. Uanset kravene om mærkning og 
oplysning i artikel 19 til 22 samt stk. 1 i 
denne artikel vedrørende store leveringer, 
kan alle oplysningerne fremgå af de 
medfølgende dokumenter, som skal 
fremlægges sammen med eller før 
leveringen. 

Or. en

Begrundelse

I det nuværende forslag tillades der ikke industriel levering af tilsætningsstoffer i tankere, 
hvor oplysningskravene adskiller sig fra emballage og beholdere. 

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 104
Artikel 23, stk. 2 a (nyt)

2a. Uanset kravene om mærkning og 
oplysning i artikel 19 til 22 samt stk. 1 i 
denne artikel vedrørende store leveringer, 
kan alle oplysningerne fremgå af de 
medfølgende dokumenter, som skal 
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fremlægges sammen med eller før 
leveringen. 

Or. en

Begrundelse

I det nuværende forslag tillades der ikke industriel levering af tilsætningsstoffer i tankere, 
hvor oplysningskravene adskiller sig fra emballage og beholdere. 

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 105
Artikel 24, stk. 1, indledning

1. Uden at direktiv 2000/13/EF derved 
tilsidesættes, må fødevaretilsætningsstoffer, 
der er bestemt til salg til den endelige 
forbruger, kun markedsføres, hvis 
emballagen er forsynet med følgende 
oplysninger, således at de er let synlige, let 
læselige og ikke kan slettes:

1. Uden at direktiv 2000/13/EF derved 
tilsidesættes, må fødevaretilsætningsstoffer, 
der er bestemt til salg til den endelige 
forbruger, kun markedsføres, hvis 
emballagen er forsynet med følgende 
oplysninger, således at de er let synlige, let 
læselige og ikke kan slettes:

Or. de

Begrundelse

Kravene er uklare. Værdien af bestemmelserne i mærkningsdirektivet er bevist tidligere, og de 
kræver ikke yderligere, bureaukratiske tilføjelser.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 106
Artikel 24, stk. 1, litra a

a) det navn, fødevaretilsætningsstoffet 
sælges under; som navn anvendes det navn, 
der er fastsat i fællesskabsbestemmelser om 
det pågældende fødevaretilsætningsstof, 
samt dets E-nummer

a) det navn, fødevaretilsætningsstoffet 
sælges under; som navn anvendes det navn, 
der er fastsat i fællesskabsbestemmelser om 
det pågældende fødevaretilsætningsstof, 
eller dets E-nummer

Or. en
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Begrundelse

I henhold til fødevaremærkningsdirektivet, 2000/13/EF, artikel 6, skal ingredienser, der 
henhører under en af de i bilag II anførte kategorier (fødevaretilsætningsstoffer, herunder 
sødestoffer) "betegnes ved navnet på denne kategori, efterfulgt af deres specifikke navn eller 
deres EF-nummer". For at sikre overensstemmelse og juridisk sikkerhed og undgå forvirring 
blandt forbrugerne bør denne lovgivning stemme overens med bestemmelserne i 
fødevaremærkningsdirektivet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 107
Artikel 24, stk. 3

3. Der skal i mærkningen af sødestoffer til 
bordbrug, som indeholder polyoler og/eller 
aspartam og/eller aspartam-acesulfam-salt, 
anføres følgende advarsler:

3. Der skal i mærkningen af sødestoffer til 
bordbrug samt andre fødevarer, som 
indeholder polyoler og/eller aspartam 
og/eller aspartam-acesulfam-salt, anføres 
følgende advarsler:

a) polyoler: "overdreven indtagelse kan 
virke afførende"

a) polyoler: "indtagelse kan virke afførende"

b) aspartam/aspartam-acesulfam-salt: 
"indeholder en phenylalanin-kilde".

b) aspartam/aspartam-acesulfam-salt: 
"indeholder en phenylalanin-kilde".

Or. en

Begrundelse

Mærkningskravene bør udvides, så de omfatter alle kilder til polyoler og aspartam. Ordene 
"overdreven indtagelse" vil få forbrugerne til at se bort fra advarslen.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 108
Artikel 24, stk. 3 a (nyt)

3a. Mærkning af fødevarer, der indeholder 
azofarvestoffer skal forsynes med en 
advarsel om at "azofarvestoffer kan 
fremkalde allergene virkninger".

Or. en
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Begrundelse

Azofarvestoffer kan fremkalde allergiske reaktioner. Der bør derfor stilles krav om en tydelig 
advarsel i forordningen.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 109
Artikel 25

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 110
Artikel 25

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 19.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 111
Artikel 26, stk. 1

1. Producenten eller brugeren af et 
fødevaretilsætningsstof skal straks give 
Kommissionen meddelelse om eventuelle 
nye videnskabelige eller tekniske 
oplysninger, der kunne have indflydelse på 
vurderingen af sikkerheden ved anvendelsen 
af fødevaretilsætningsstoffet.

1. Producenten eller brugeren af et 
fødevaretilsætningsstof skal straks give 
Kommissionen meddelelse om 
videnskabelige data eller tekniske
oplysninger, som denne er bekendt med og i 
besiddelse af, og der kunne have indflydelse 
på vurderingen af sikkerheden ved 
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anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffet.

Or. de

Begrundelse

Fødevareproducenter er normalt ikke i besiddelse af data om den faktiske anvendelse af 
tilsætningsstoffer. Kunderne kan bruge stofferne inden for forskellige områder eller 
fødevarekategorier.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 112
Artikel 26, stk. 2

2. Producenten eller brugeren af et 
fødevaretilsætningsstof skal efter 
anmodning fra Kommissionen oplyse den 
om den faktiske anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffet.

2. Producenter og brugere af et 
fødevaretilsætningsstof skal samarbejde 
med Kommissionen om at tilvejebringe data 
vedrørende den faktiske anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffet. Oplysningerne 
skal behandles fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Producenter og brugere af fødevaretilsætningsstoffer har som vigtige aktører i 
fødevarekæden forskellige oplysninger til deres rådighed. Både producenter og brugere bør 
samarbejde med Kommissionen og forsøge at samle data om den faktiske anvendelse af et 
fødevaretilsætningsstof. Disse oplysninger bør dog behandles fortroligt for at undgå at skade 
kommercielle interesser eller interesser vedrørende videnskabelig forskning og udvikling.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 113
Artikel 26, stk. 2

2. Producenten eller brugeren af et 
fødevaretilsætningsstof skal efter anmodning 
fra Kommissionen oplyse den om den 
faktiske anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffet.

2. Producenten eller brugeren af et 
fødevaretilsætningsstof skal efter anmodning 
fra Kommissionen oplyse den om den 
faktiske anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffet i det omfang disse 
oplysninger er til rådighed. Oplysningerne 
skal behandles fortroligt.
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Or. de

Begrundelse

Fødevareproducenter er normalt ikke i besiddelse af data om den faktiske anvendelse af 
tilsætningsstoffer. Kunderne kan bruge stofferne inden for forskellige områder eller 
fødevarekategorier. Endvidere udgør oplysningerne, og navnlig hvis de vedrører 
produktionsmængder, forretningshemmeligheder og bør derfor behandles fortroligt.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 114
Artikel 27, stk. 1

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer og aflægger hvert 
år beretning til Kommissionen og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") om 
resultaterne af overvågningen.

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer, idet de vedtager 
en risikobaseret tilgang, og aflægger med 
passende intervaller beretning til 
Kommissionen og Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende 
benævnt "autoriteten") om resultaterne af 
overvågningen.

Or. de

Begrundelse

Navnlig for små og mellemstore virksomheder er kravet om en årlig beretning for 
bureaukratisk og upraktisk. Fordelen derved er heller ikke åbenlys, idet det dårligt ville være 
muligt at behandle resultaterne. Med hensyn til overvågning synes det mere hensigtsmæssigt 
at koncentrere sig om risici og de problemer, som kan opstå.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 115
Artikel 27, stk. 1

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer og aflægger hvert 
år beretning til Kommissionen og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") om 
resultaterne af overvågningen.

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer med en 
risikobaseret tilgang og aflægger hvert år 
beretning til Kommissionen og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") om 



(Ekstern oversættelse)

PE 386.367v01-00 48/58 AM\656334DA.doc

DA

resultaterne af overvågningen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at målrette ressourcer til der. hvor de kan gøre størst gavn.  Overvågningen bør 
målrettes de tilsætningsstoffer, hvor risikoen for, at forbruget overstiger det acceptable 
daglige indtag, er størst.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 116
Artikel 27, stk. 1

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer og aflægger 
beretning til Kommissionen og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") om 
resultaterne af overvågningen.

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer med en 
risikobaseret tilgang og aflægger med 
passende intervaller beretning til 
Kommissionen og Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende 
benævnt "autoriteten") om resultaterne af 
overvågningen.

Or. de

Begrundelse

Navnlig for små og mellemstore virksomheder er kravet om en årlig beretning for 
bureaukratisk og upraktisk. Fordelen derved er heller ikke åbenlys, idet det dårligt ville være 
muligt at behandle resultaterne. Med hensyn til overvågning synes det mere hensigtsmæssigt 
at koncentrere sig om risici og de problemer, som kan opstå.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 117
Artikel 27, stk. 1

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer og aflægger hvert 
år beretning til Kommissionen og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") om 

1. Medlemsstaterne skal opretholde systemer 
til at overvåge forbrug og anvendelse af 
fødevaretilsætningsstoffer og navnlig 
forbrug og brug blandt gravide, spædbørn 
og børn og aflægger hvert år beretning til 
Kommissionen og Den Europæiske 
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resultaterne af overvågningen. Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende 
benævnt "autoriteten") om resultaterne af 
overvågningen.

Or. en

Begrundelse

Visse tilsætningsstoffer har meget forskellige sundhedsvirkninger på spædbørn og børn, 
eftersom deres kroppe udvikles og vokser. Undersøgelser har blandt andet vist, at MSG og 
andre exotoksiner har neurodegenerative virkninger.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 118
Artikel 27, stk. 2

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan der 
efter proceduren i artikel 28, stk. 2, 
vedtages en fælles metodologi for 
medlemsstaternes indsamling af oplysninger 
om indtagelse via kosten af 
fødevaretilsætningsstoffer i Fællesskabet.

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan der 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 28, stk. 2a, vedtages en fælles 
metodologi for medlemsstaternes indsamling 
af oplysninger om indtagelse via kosten af 
fødevaretilsætningsstoffer i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 119
Artikel 27, stk. 2

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan der 
efter proceduren i artikel 28, stk. 2, 
vedtages en fælles metodologi for 
medlemsstaternes indsamling af oplysninger 
om indtagelse via kosten af 
fødevaretilsætningsstoffer i Fællesskabet.

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan der 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 28, stk. 2a, vedtages en fælles 
metodologi for medlemsstaternes indsamling 
af oplysninger om indtagelse via kosten af 
fødevaretilsætningsstoffer i Fællesskabet.

Or. en
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Begrundelse

Den nye komitologiprocedure med kontrol skal anvendes til at fastslå metoden til en effektiv 
overvågningsbestemmelse.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 120
Artikel 27, stk. 2

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan der 
efter proceduren i artikel 28, stk. 2, vedtages 
en fælles metodologi for medlemsstaternes 
indsamling af oplysninger om indtagelse via 
kosten af fødevaretilsætningsstoffer i 
Fællesskabet.

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, skal der 
efter proceduren i artikel 28, stk. 2, vedtages 
en fælles metodologi for medlemsstaternes 
indsamling af oplysninger om indtagelse via 
kosten af fødevaretilsætningsstoffer i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en fælles metode for at sikre, at de indsamlede data kan sammenlignes.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 121
Artikel 30, stk. 1

1. De fødevaretilsætningsstoffer, det var 
tilladt at anvende i fødevarer i henhold til 
direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF før 
denne forordnings ikrafttrædelse, og deres 
anvendelsesbetingelser opføres i denne 
forordnings bilag II, når det efter 
proceduren i artikel 28, stk. 2, er blevet 
undersøgt, om de overholder artikel 5, 6 og 7 
i denne forordning. Denne undersøgelse 
omfatter ikke en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Undersøgelsen skal 
være afsluttet senest den […].

1. De fødevaretilsætningsstoffer, det var 
tilladt at anvende i fødevarer i henhold til 
direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF før 
denne forordnings ikrafttrædelse, og deres 
anvendelsesbetingelser opføres i denne 
forordnings bilag II, når det er blevet 
undersøgt, om de overholder artikel 5, 6 og 7 
i denne forordning. Denne undersøgelse 
omfatter ikke en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Undersøgelsen skal 
være afsluttet senest den […].

Or. en



(Ekstern oversættelse)

AM\656334DA.doc 51/58 PE 386.367v01-00

DA

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe enhver ændring af bilagene i denne 
forordning ind under proceduren med fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 122
Artikel 30, stk. 1

1. De fødevaretilsætningsstoffer, det var 
tilladt at anvende i fødevarer i henhold til 
direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF før 
denne forordnings ikrafttrædelse, og deres 
anvendelsesbetingelser opføres i denne 
forordnings bilag II, når det efter 
proceduren i artikel 28, stk. 2, er blevet 
undersøgt, om de overholder artikel 5, 6 og 7 
i denne forordning. Denne undersøgelse 
omfatter ikke en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Undersøgelsen skal 
være afsluttet senest den […].

1. De fødevaretilsætningsstoffer, det var 
tilladt at anvende i fødevarer i henhold til 
direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF før 
denne forordnings ikrafttrædelse, og deres 
anvendelsesbetingelser opføres i denne 
forordnings bilag II, når det efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
28, stk. 2a, er blevet undersøgt, om de 
overholder artikel 5, 6 og 7 i denne 
forordning. Denne undersøgelse omfatter 
ikke en ny risikovurdering, der foretages af 
autoriteten. Undersøgelsen skal være 
afsluttet senest den […].

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 123
Artikel 30, stk. 1

1. De fødevaretilsætningsstoffer, det var 
tilladt at anvende i fødevarer i henhold til 
direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF før 
denne forordnings ikrafttrædelse, og deres 
anvendelsesbetingelser opføres i denne 
forordnings bilag II, når det efter 
proceduren i artikel 28, stk. 2, er blevet 
undersøgt, om de overholder artikel 5, 6 og 7 
i denne forordning. Denne undersøgelse 

1. De fødevaretilsætningsstoffer, det var 
tilladt at anvende i fødevarer i henhold til 
direktiv 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF før 
denne forordnings ikrafttrædelse, og deres 
anvendelsesbetingelser opføres i denne 
forordnings bilag II, når det efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
28, stk. 2a, er blevet undersøgt, om de 
overholder artikel 5, 6 og 7 i denne 
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omfatter ikke en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Undersøgelsen skal 
være afsluttet senest den […].

forordning. Denne undersøgelse omfatter 
ikke en ny risikovurdering, der foretages af 
autoriteten. Undersøgelsen skal være 
afsluttet senest den […].

Or. en

Begrundelse

Den nye komitologiprocedure med kontrol skal anvendes til evalueringsprocessen. Det skal 
kontrolleres, at alle kravene i den nye forordning opfyldes.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 124
Artikel 30, stk. 2

2. De fødevaretilsætningsstoffer, der i 
henhold til bilag V til direktiv 95/2/EF er 
godkendt til anvendelse i 
fødevaretilsætningsstoffer som tilladte 
bærestoffer, og deres anvendelsesbetingelser 
opføres i denne forordnings bilag III, del 1, 
når det efter proceduren i artikel 28, stk. 2,
er blevet undersøgt, om de overholder artikel 
5 i denne forordning. Denne undersøgelse 
omfatter ikke en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Undersøgelsen skal 
være afsluttet senest den […].

2. De fødevaretilsætningsstoffer, der i 
henhold til bilag V til direktiv 95/2/EF er 
godkendt til anvendelse i 
fødevaretilsætningsstoffer som tilladte 
bærestoffer, og deres anvendelsesbetingelser 
opføres i denne forordnings bilag III, del 1, 
når det er blevet undersøgt, om de 
overholder artikel 5 i denne forordning. 
Denne undersøgelse omfatter ikke en ny 
risikovurdering, der foretages af autoriteten. 
Undersøgelsen skal være afsluttet senest den 
[…].

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe enhver ændring af bilagene i denne 
forordning ind under proceduren med fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 125
Artikel 30, stk. 2

2. De fødevaretilsætningsstoffer, der i 
henhold til bilag V til direktiv 95/2/EF er 
godkendt til anvendelse i 

2. De fødevaretilsætningsstoffer, der i 
henhold til bilag V til direktiv 95/2/EF er 
godkendt til anvendelse i 
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fødevaretilsætningsstoffer som tilladte 
bærestoffer, og deres anvendelsesbetingelser 
opføres i denne forordnings bilag III, del 1, 
når det efter proceduren i artikel 28, stk. 2, 
er blevet undersøgt, om de overholder artikel 
5 i denne forordning. Denne undersøgelse 
omfatter ikke en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Undersøgelsen skal 
være afsluttet senest den […].

fødevaretilsætningsstoffer som tilladte 
bærestoffer, og deres anvendelsesbetingelser 
opføres i denne forordnings bilag III, del 1, 
når det efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 28, stk. 2a, er blevet 
undersøgt, om de overholder artikel 5 i 
denne forordning. Denne undersøgelse 
omfatter ikke en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Undersøgelsen skal 
være afsluttet senest den […].

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 126
Artikel 30, stk. 4

4. Eventuelle overgangsforanstaltninger kan 
vedtages efter proceduren i artikel 28, 
stk. 2.

4. Eventuelle overgangsforanstaltninger kan 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 28, stk. 2a.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 127
Artikel 31, stk. 1

1. De fødevaretilsætningsstoffer, det var 
tilladt at anvende før denne forordnings 
ikrafttrædelse, underkastes en ny 
risikovurdering, der foretages af autoriteten.

1. De fødevaretilsætningsstoffer, som blev 
markedsført på datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse, men som ikke er 
blevet evalueret og har modtaget en positiv 
udtalelse fra Den Videnskabelige Komité 
for Levnedsmidler eller autoriteten
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underkastes en ny risikovurdering, der 
foretages af autoriteten. Disse 
tilsætningsstoffer må markedsføres. indtil 
autoriteten har gennemført en ny 
risikovurdering.

Or. en

Begrundelse

Procedurer for udførlige sikkerhedsevalueringer, der er baseret på den nyeste videnskabelige 
viden, har eksisteret i EU siden starten af halvfemserne. De fleste af de tilsætningsstoffer, som 
markedsføres i dag, har gennemgået denne sikkerhedsevaluering og er fundet sikre. Det bør 
tillades at markedsføre fødevaretilsætningsstoffer, der har gennemgået en fuldstændig 
sikkerhedsevaluering i henhold til tidligere lovgivning, og som i betydeligt omfang er blevet 
forbrugt inden denne forordnings ikrafttrædelse, samt hvor der ikke er rejst nogen 
sikkerhedsspørgsmål, indtil autoriteten har gennemført den nye risikovurdering. 

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 128
Artikel 31, stk. 2

2. Autoritetens risikoevaluering skal være 
en del af den gennemgang, som 
Kommissionen skal foretage med bistand 
fra udvalget, af alle 
fødevaretilsætningsstoffer, som blev 
godkendt, inden nærværende forordning 
trådte i kraft. Denne gennemgang skal 
gennemføres på grundlag af betingelserne 
for godkendelse som angivet i denne 
forordning samt på grundlag af en 
vurdering af eksponering og 
risikoforvaltning.
Alle fødevaretilsætningsstoffer, der fortsat 
skal være tilladt i Fællesskabet, skal 
overføres til Fællesskabets lister i bilag II 
og III i nærværende forordning.  Bilag III 
til denne forordning skal suppleres med de 
øvrige tilsætningsstoffer til fødevarer, der 
anvendes i tilsætningsstoffer og enzymer, 
samt betingelserne for deres anvendelse i 
henhold til forordning (EF) nr. […] om 
indførelse af en fælles 
godkendelsesprocedure for 
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tilsætningsstoffer til fødevarer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer. For 
at sikre en passende overgangsperiode 
finder bestemmelserne i bilag III, ud over 
bestemmelserne vedrørende bærestoffer for 
fødevaretilsætningsstoffer, først anvendelse 
pr. [1.1.2011].

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, 
vedtages der efter proceduren i artikel 28, 
stk. 2, senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse et evalueringsprogram for de 
pågældende tilsætningsstoffer. 
Evalueringsprogrammet offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Gennemgangen skal foretages på grundlag 
af et evalueringsprogram, der vedtages 
efter høring af autoriteten, senest et år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.
Evalueringsprogrammet offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe enhver ændring af bilagene i denne 
forordning ind under proceduren med fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 129
Artikel 34, stk. 3 a (nyt)

Fødevarer, som ikke opfylder kravene i 
denne forordning, men som er fremstillet i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, må stadig 
markedsføres i hele deres 
holdbarhedsperiode.

Or. de

Begrundelse

Eftersom forordningen til dels indeholder nye eller supplerende mærkningskrav til 
fødevaretilsætningsstoffer, er der behov for tilstrækkelige overgangsbestemmelser.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 130
Bilag I, pkt. 5

5. "Bærestoffer": stoffer, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre den fysiske form af et 
fødevaretilsætningsstof eller en aroma eller 
et fødevareenzym uden at ændre stoffets 
teknologiske funktion (og uden selv at have 
en teknologisk virkning) med henblik på at 
lette håndtering, tilsætning eller anvendelse 
heraf.

5. "Bærestoffer": stoffer, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre den fysiske form af et 
fødevaretilsætningsstof eller en aroma eller 
et fødevareenzym, et næringsstof og/eller et 
andet stof, der er tilsat en fødevare (og/eller 
kosttilskud) af ernæringsmæssige eller 
fysiologiske grunde uden at ændre stoffets 
teknologiske funktion (og uden selv at have 
en teknologisk virkning) med henblik på at 
lette håndtering, tilsætning eller anvendelse 
heraf.

Or. en

Begrundelse

1. Der er ofte behov for bærestoffer (fødevaretilsætningsstoffer og/eller fødevareingredienser) 
for at fremme håndteringen i forbindelse med anvendelse af næringsstoffer i fødevarer og 
kosttilskud. Dette teknologiske behov svarer til fødevaretilsætningsstoffer og aromaer, der 
ligeledes anvendes på et begrænset niveau.

2.  Der er behov for harmonisering af tilladte bærestoffer med hensyn til den nye 
forskriftsmæssige udvikling inden for kosttilskud og berigelse af fødevarer.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 131
Bilag I, pkt. 5

5. "Bærestoffer": stoffer, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre den fysiske form af et 
fødevaretilsætningsstof eller en aroma eller
et fødevareenzym uden at ændre stoffets 
teknologiske funktion (og uden selv at have 
en teknologisk virkning) med henblik på at 
lette håndtering, tilsætning eller anvendelse 
heraf.

5. "Bærestoffer": stoffer, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre den fysiske form af et 
fødevaretilsætningsstof, en aroma, et 
fødevareenzym, et næringsstof eller et 
andet stof med en ernæringsmæssig eller 
fysiologisk virkning uden at ændre stoffets 
teknologiske funktion (og uden selv at have 
en teknologisk virkning) med henblik på at 
lette håndtering, tilsætning eller anvendelse 
heraf.
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Or. de

Begrundelse

Bærestoffer anvendes ikke kun sammen med fødevaretilsætningsstoffer, aromaer og enzymer, 
men også sammen med næringsstoffer og andre stoffer med en ernæringsmæssig eller 
fysiologisk virkning. I forbindelse med den generelle standard for fødevaretilsætningsstoffer i 
henhold til Codex Alimentarius drøftes der i øjeblikket endvidere en tilføjelse til definitionen.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 132
Bilag I, pkt. 5

5. "Bærestoffer": stoffer, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre den fysiske form af et 
fødevaretilsætningsstof eller en aroma eller 
et fødevareenzym uden at ændre stoffets 
teknologiske funktion (og uden selv at have 
en teknologisk virkning) med henblik på at 
lette håndtering, tilsætning eller anvendelse 
heraf.

5. "Bærestoffer": stoffer, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre den fysiske form af et 
fødevaretilsætningsstof eller en aroma eller 
et fødevareenzym, et næringsstof og/eller et 
andet stof, der er tilsat en fødevare (og/eller 
kosttilskud) af ernæringsmæssige eller 
fysiologiske grunde uden at ændre stoffets 
teknologiske funktion (og uden selv at have 
en teknologisk virkning) med henblik på at 
lette håndtering, tilsætning eller anvendelse 
heraf.

Or. en

Begrundelse

Der er ofte behov for bærestoffer for at fremme håndteringen i forbindelse med anvendelse af 
næringsstoffer i fødevarer og kosttilskud. Dette teknologiske behov svarer til 
fødevaretilsætningsstoffer og aromaer, der ligeledes anvendes på et begrænset niveau. Der er 
behov for harmonisering af tilladte bærestoffer med hensyn til den forskriftsmæssige 
udvikling inden for kosttilskud og berigelse af fødevarer.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 133
Bilag III, titel

Fællesskabslister over 
fødevaretilsætningsstoffer, der godkendt til 
anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer og

Fællesskabslister over 
fødevaretilsætningsstoffer, der godkendt til 
anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, 



(Ekstern oversættelse)

PE 386.367v01-00 58/58 AM\656334DA.doc

DA

fødevareenzymer, og anvendelsesbetingelser fødevareenzymer og aromaer, og 
anvendelsesbetingelser

Or. de

Begrundelse

For at sikre en omfattende og streng lovgivning bør aromaer nævnes specifikt.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 134
Bilag III, del 3 a (nyt)

Del 3a Tilsætningsstoffer i 
fødevarearomaer

Or. de

Begrundelse

For at sikre en omfattende og streng lovgivning bør aromaer indarbejdes.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 135
Bilag III, del 3 b (nyt)

Del 3b Bærestoffer i næringsstoffer

Or. de

Begrundelse

For at sikre en omfattende og streng lovgivning bør bærestoffer indarbejdes.


