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Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 26
Skäl 3

(3) Denna förordning ersätter tidigare 
direktiv och beslut om livsmedelstillsatser 
som får användas i livsmedel och syftar till 
att genom heltäckande, enhetliga förfaranden 
säkerställa en effektivt fungerande inre 
marknad, ett gott skydd för människors hälsa 
och tillvaratagande av konsumenternas 
intressen.

(3) Denna förordning ersätter tidigare 
direktiv och beslut om livsmedelstillsatser 
som får användas i livsmedel och syftar till 
att genom heltäckande, enhetliga förfaranden 
säkerställa en effektivt fungerande inre 
marknad, ett gott skydd för människors hälsa 
och för miljön, samt tillvaratagande av 
konsumenternas intressen, inklusive de 
konsumenter som är intoleranta mot vissa 
ämnen.

Or. en

Motivering

Särskild hänsyn bör tas till utsatta grupper och allergiker. De flesta bör kunna äta den mat 
som säljs i vanliga affärer, utan att vara hänvisade till specialkost. Därför bör ett av 
kriterierna för godkännande enligt denna förordning vara att ämnet eller användningen 
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därav inte reducerar utbudet av livsmedel för allergiker. Begreppet ”intolerant” omfattar 
mer än ”allergisk” eftersom det både inbegriper dem som har svårt att smälta vissa tillsatser 
och dem som uppvisar en specifik allergisk reaktion.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 27
Skäl 7

(7) Livsmedelstillsatser bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de kriterier 
som fastställs i denna förordning. 
Livsmedelstillsatser måste vara säkra att 
använda, det måste finnas ett teknologiskt 
behov för användningen, som dessutom inte 
får vilseleda konsumenten och måste ha 
fördelar för konsumenten. 

(7) Livsmedelstillsatser bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de kriterier 
som fastställs i denna förordning. 
Livsmedelstillsatser måste vara säkra att 
använda, det måste finnas ett teknologiskt 
behov för användningen, som dessutom inte 
får vilseleda konsumenten och måste ha 
fördelar för konsumenten. Vilseledande av 
konsumenten hänför sig bland annat till de 
använda ingrediensernas kvalitet, 
produktens eller tillverkningsprocessens 
naturlighet samt produktens 
näringskvalitet och frukt- och 
grönsaksinnehåll.

Or. en

Motivering

Nödvändigt för att innebörden i frasen ”vilseleda konsumenten” skall tolkas mer enhetligt.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 28
Skäl 7, stycke 1a (nytt)

Vilseledande av konsumenten hänför sig 
bland annat till de använda 
ingrediensernas färskhet och kvalitet, 
produktens eller tillverkningsprocessens 
naturlighet samt produktens 
näringskvalitet.

Or. de
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Motivering

Denna icke uttömmande lista skall ge konkret innehåll åt begreppet ”vilseledande”.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 29
Skäl 8

(8) Livsmedelstillsatser måste alltid uppfylla 
de godkända specifikationerna. 
Specifikationen bör innehålla uppgifter för 
exakt identifiering av livsmedelstillsatsen, 
inklusive ursprung, och beskrivning av de 
acceptabla renhetskriterierna. De 
specifikationer som hittills har utarbetats för 
livsmedelstillsatser som finns införda i 
kommissionens direktiv 95/31/EG av den 
5 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
sötningsmedel som används i livsmedel, 
kommissionens direktiv 95/45/EG av den 
26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
färgämnen som används i livsmedel och 
kommissionens direktiv 96/77/EG av den 
2 december 1996 om särskilda 
renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser 
än färgämnen och sötningsmedel bör 
bibehållas till respektive tillsats har införts i 
bilagorna till den här förordningen. När så 
sker bör specifikationerna för sådana 
tillsatser fastställas i en förordning. Dessa 
specifikationer bör vara direkt kopplade till 
de tillsatser som införts i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna till 
denna förordning. Eftersom sådana 
specifikationer av tydlighetsskäl är 
komplexa både till form och innehåll bör de 
inte ingå i dessa gemenskapsförteckningar 
utan fastställas i en eller flera separata 
förordningar.

(8) Livsmedelstillsatser måste uppfylla de 
godkända specifikationerna. Specifikationen 
bör innehålla uppgifter för exakt 
identifiering av livsmedelstillsatsen, 
inklusive ursprung, och beskrivning av de 
acceptabla renhetskriterierna. De 
specifikationer som hittills har utarbetats för 
livsmedelstillsatser som finns införda i 
kommissionens direktiv 95/31/EG av den 
5 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
sötningsmedel som används i livsmedel, 
kommissionens direktiv 95/45/EG av den 
26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
färgämnen som används i livsmedel och 
kommissionens direktiv 96/77/EG av den 
2 december 1996 om särskilda 
renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser 
än färgämnen och sötningsmedel bör 
bibehållas till respektive tillsats har införts i 
bilagorna till den här förordningen. När så 
sker bör specifikationerna för sådana 
tillsatser fastställas i en förordning. Dessa 
specifikationer bör vara direkt kopplade till 
de tillsatser som införts i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna till 
denna förordning. Eftersom sådana 
specifikationer av tydlighetsskäl är 
komplexa både till form och innehåll bör de 
inte ingå i dessa gemenskapsförteckningar 
utan fastställas i en eller flera separata 
förordningar.

Or. en

Motivering

Ordet ”alltid” bör strykas eftersom livsmedelstillsatser efter att ha upplösts eller blandats 
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med andra tillsatser eller ingredienser inte längre kan uppfylla alla aspekter av de fastställda 
kraven, exempelvis beträffande vatteninnehållet. 

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 30
Skäl 8

(8) Livsmedelstillsatser måste alltid uppfylla 
de godkända specifikationerna. 
Specifikationen bör innehålla uppgifter för 
exakt identifiering av livsmedelstillsatsen, 
inklusive ursprung, och beskrivning av de 
acceptabla renhetskriterierna. De 
specifikationer som hittills har utarbetats för 
livsmedelstillsatser som finns införda i 
kommissionens direktiv 95/31/EG av den 
5 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
sötningsmedel som används i livsmedel, 
kommissionens direktiv 95/45/EG av den 
26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
färgämnen som används i livsmedel och 
kommissionens direktiv 96/77/EG av den 
2 december 1996 om särskilda 
renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser 
än färgämnen och sötningsmedel bör 
bibehållas till respektive tillsats har införts i 
bilagorna till den här förordningen. När så 
sker bör specifikationerna för sådana 
tillsatser fastställas i en förordning. Dessa 
specifikationer bör vara direkt kopplade till 
de tillsatser som införts i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna till 
denna förordning. Eftersom sådana 
specifikationer av tydlighetsskäl är 
komplexa både till form och innehåll bör de 
inte ingå i dessa gemenskapsförteckningar 
utan fastställas i en eller flera separata 
förordningar.

(8) Livsmedelstillsatser måste uppfylla de 
godkända specifikationerna. Specifikationen 
bör innehålla uppgifter för exakt 
identifiering av livsmedelstillsatsen, 
inklusive ursprung, och beskrivning av de 
acceptabla renhetskriterierna. De 
specifikationer som hittills har utarbetats för 
livsmedelstillsatser som finns införda i 
kommissionens direktiv 95/31/EG av den 
5 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
sötningsmedel som används i livsmedel, 
kommissionens direktiv 95/45/EG av den 
26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
färgämnen som används i livsmedel och 
kommissionens direktiv 96/77/EG av den 
2 december 1996 om särskilda 
renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser 
än färgämnen och sötningsmedel bör 
bibehållas till respektive tillsats har införts i 
bilagorna till den här förordningen. När så 
sker bör specifikationerna för sådana 
tillsatser fastställas i en förordning. Dessa 
specifikationer bör vara direkt kopplade till 
de tillsatser som införts i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna till 
denna förordning. Eftersom sådana 
specifikationer av tydlighetsskäl är 
komplexa både till form och innehåll bör de 
inte ingå i dessa gemenskapsförteckningar 
utan fastställas i en eller flera separata 
förordningar.

Or. en

Motivering

Ordet ”alltid” bör strykas eftersom livsmedelstillsatser efter att ha upplösts eller blandats 
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med andra tillsatser eller ingredienser naturligtvis inte längre kan uppfylla alla aspekter av 
de fastställda kraven (exempelvis beträffande vatteninnehållet).

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 31
Skäl 12

(12) En livsmedelstillsats som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 av den 
22 september2003 om genetiskt modifierade 
livsmedel och foder bör godkännas i enlighet 
med den förordningen innan den godkänns 
enligt den här förordningen.

(12) En livsmedelstillsats som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder bör 
godkännas i enlighet med både den 
förordningen och den här förordningen.

Or. en

Motivering

Tanken var att det med förordning (EG) nr 1829/2003 skulle införas ett enhetligt förfarande 
(en-dörr-en-nyckel-principen) för godkännande av livsmedel och livsmedelsingredienser som 
härrör från GMO:er. Kravet att en livsmedelsstillsats som härrör från GMO:er skall 
godkännas i enlighet med förordning 1829/2003 innan den kan bedömas för att eventuellt tas 
upp i bilagorna II och III i den föreslagna förordningen om livsmedelstillsatser synes vara i 
strid med det tillvägagångssättet och kan få till följd att tillsatsen måste genomgå två 
separata godkännandeförfaranden. Detta vore alltför byråkratiskt och skulle kunna leda till 
förseningar.  

Det bör införas ett förenklat förfarande för livsmedelstillsatser som härrör från GMO:er, i 
enlighet med den ”en-dörr-en-nyckel-princip” som eftersträvas i förordning (EG) 
nr 1829/2003. Detta innebär att när det krävs en utvärdering för godkännande enligt 
förordning 1829/2003 och enligt den här förordningen så skall de utföras gemensamt inom 
ramen för en enda EFSA-bedömning i stället för att tvingas genomgå två separata 
godkännandeförfaranden.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 32
Skäl 12

(12) En livsmedelstillsats som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder bör 

(12) En livsmedelstillsats som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder bör 
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godkännas i enlighet med den förordningen 
innan den godkänns enligt den här 
förordningen.

godkännas i enlighet med både den 
förordningen och den här förordningen.

Or. en

Motivering

Tanken var att det med förordning (EG) nr 1829/2003 skulle införas ett enhetligt förfarande 
(en-dörr-en-nyckel-principen) för godkännande av livsmedel och livsmedelsingredienser som 
härrör från GMO:er. Kravet att en livsmedelsstillsats som härrör från GMO:er skall 
godkännas i enlighet med förordning 1829/2003 innan den kan bedömas för att eventuellt tas 
upp i bilagorna II och III i den föreslagna förordningen om livsmedelstillsatser synes vara i 
strid med det tillvägagångssättet och kan få till följd att tillsatsen måste genomgå två 
separata godkännandeförfaranden. Detta vore alltför byråkratiskt och skulle kunna leda till 
förseningar.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 33
Artikel 1, led b

b) Villkor för användningen av 
livsmedelstillsatser i livsmedel, i 
livsmedelstillsatser och i
livsmedelsenzymer.

b) Villkor för användningen av 
livsmedelstillsatser i livsmedel, bland annat 
i livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) XY/2006 om 
livsmedelsenzymer samt i livsmedelsaromer 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) XY/2006 om aromer och 
vissa livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper.

Or. de

Motivering

Förordningen bör innehålla referenser till hela lagstiftningspaketet om livsmedelstillsatser. 
På så vis behövs inga senare korrigeringar.
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 34
Artikel 1, led b

b) Villkor för användningen av 
livsmedelstillsatser i livsmedel, i 
livsmedelstillsatser och i 
livsmedelsenzymer.

b) Villkor för användningen av 
livsmedelstillsatser i livsmedel, i 
livsmedelstillsatser, i livsmedelsenzymer
och i livsmedelsaromer.

Or. en

Motivering

The Commission and Member States have apparently agreed the explicit inclusion of 
additives used in ‘food flavourings’ in Annex III, for consistency in the application of rules for 
‘additives to additives’. [Flavourings are now covered under ‘foods’ as specified in the 
Definitions – Article 3: “(ii) foods, whether dried or in concentrated form, including 
flavourings…]”. There should be a consistent approach in the rules applying to additives 
used in additives, enzymes and flavourings and a consistent revision of the provisions in this 
respect in the whole text should be ensured if such rules are modified from the current 
provisions.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 35
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Livsmedel som innehåller tillsatser som 
inte uppfyller kraven i denna förordning 
får inte släppas ut på marknaden.

Or. en

Motivering

För att uttryckligen nämna det som redan antyds i förslaget men som inte framgår klart av
den nuvarande texten. Om livsmedelstillsatser inte uppfyller kraven i denna förordning skall 
de heller inte tillåtas på marknaden.
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Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 36
Artikel 2, punkt 2, led b

b) Ämnen som används för att skydda växter 
och växtprodukter i enlighet med 
gemenskapsregler om växters sundhet. 

b) Ämnen som används för att skydda växter 
och växtprodukter i enlighet med 
gemenskapsregler om växters sundhet och 
som inte finns med i slutprodukten.

Or. en

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 37
Artikel 2, punkt 2, led b

b) Ämnen som används för att skydda växter 
och växtprodukter i enlighet med 
gemenskapsregler om växters sundhet. 

b) Ämnen som används för att skydda växter 
och växtprodukter i enlighet med 
gemenskapsregler om växters sundhet, 
förutom produkter för växtskydd efter 
skörd som används som 
konserveringsmedel. 

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedel som metylcyklopropen (1-MCP), som används efter skörd för 
konservering av frukt och grönsaker (framför allt äpplen), bör omfattas av förordningens 
tillämpningsområde. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 38
Artikel 2, punkt 2, led da (nytt)

da) Mikroorganismkulturer som används 
vid framställning av livsmedel och som kan 
framställa livsmedelsstillsatser men som 
inte specifikt används för att framställa 
dem.

Or. en
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Motivering

1. To create consistency with the Proposal for a Regulation on Food Enzymes (COM (2006) 
425 final , Article 2.4) and to harmonize regulations in the Authorisation package (COM 
(2006) 423 final), microbial cultures producing food additives should be excluded from the 
scope of the draft regulation.
2. Microbial cultures that are used to produce fermented products (e.g. yoghurt, cheese, 
sausages, sauerkraut) are not to be considered as enzymes or additives, although they are- by 
nature- able to produce them. The presence of these additives that are actually generated by 
the fermentation process during the manufacture of the food, primarily do not have a 
technological function in itself. This would avoid case by case discussion and legal 
uncertainty.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 39
Artikel 2, punkt 5

5. Huruvida ett visst ämne omfattas av denna 
förordning får vid behov avgöras i enlighet 
med förfarandet i artikel 28.2. 

5. Huruvida ett visst ämne omfattas av denna 
förordning får vid behov avgöras i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 28.2a. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i det nya beslutet om 
kommittéförfaranden.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 40
Artikel 3, punkt 2, led a, stycke 2

Följande anses dock inte som 
livsmedelstillsatser: 

Följande anses inte som livsmedelstillsatser: 

Or. en

Motivering

Ämnena i den lista som följer i punkt 2 a är livsmedelsingredienser som inte är 
livsmedelsstillsatser och som skiljer sig från dessa. Ordet ”dock” kan strykas för att inte 
skapa en felaktig uppfattning att dessa ämnen hade kunnat betraktas som livsmedelstillsatser.   
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 41
Artikel 3, punkt 2, led a, led i

i) Livsmedel som innehåller
monosackarider, disackarider eller 
oligosackarider som används på grund av 
sina sötande egenskaper.

i) Monosackarider, disackarider eller 
oligosackarider som används på grund av 
sina sötande egenskaper, samt livsmedel 
som innehåller dessa ämnen.

Or. en

Motivering

Monosackarider och disackarider (samt i viss grad kortkedjiga oligosackarider) har sötande 
egenskaper, och uteslutningen bör därför hänföra sig direkt till själva ämnena snarare än till 
livsmedel som innehåller dem. Det torde sedan följa logiskt att livsmedel som innehåller 
sådana ämnen inte kan betraktas som livsmedelstillsatser.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 42
Artikel 3, punkt 2, led a, led i

i) Livsmedel som innehåller 
monosackarider, disackarider eller 
oligosackarider som används på grund av 
sina sötande egenskaper.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 43
Artikel 3, punkt 2, led a, led i

i) Livsmedel som innehåller 
monosackarider, disackarider eller 
oligosackarider som används på grund av 

(Berör inte den svenska versionen.)
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sina sötande egenskaper.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 44
Artikel 3, punkt 2, led a, led ii

ii) Livsmedel i torkad eller koncentrerad 
form, inklusive aromer, som tillförs under 
tillverkningen av sammansatta livsmedel på 
grund av sina aromatiska, smakförhöjande 
eller näringsmässiga egenskaper, samtidigt 
som de har en sekundär färgande effekt.

ii) Livsmedel i torkad eller koncentrerad 
form, inklusive aromer, som tillförs under 
tillverkningen av sammansatta livsmedel på 
grund av sina aromatiska, smakförhöjande 
eller näringsmässiga egenskaper, samtidigt 
som de har en sekundär färgande eller 
någon annan teknologisk effekt.

Or. de

Motivering

I detta sammanhang är inte bara färgande effekter av intresse utan snarare varje form av
teknologiska effekter, exempelvis antioxiderande. Dessutom är teknologiska effekter, 
exempelvis i fallet med de färgande livsmedlen, inte bara sekundära.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 45
Artikel 3, punkt 2, led a, led ii

ii) Livsmedel i torkad eller koncentrerad 
form, inklusive aromer, som tillförs under 
tillverkningen av sammansatta livsmedel på 
grund av sina aromatiska, smakförhöjande 
eller näringsmässiga egenskaper, samtidigt 
som de har en sekundär färgande effekt.

ii) Livsmedel i torkad eller koncentrerad 
form, inklusive aromer, som tillförs under 
tillverkningen av sammansatta livsmedel på 
grund av sina aromatiska, smakförhöjande 
eller näringsmässiga egenskaper, samtidigt 
som de har en sekundär, exempelvis 
färgande, effekt.

Or. en
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Motivering

I punkten hänvisas till livsmedel som ofta används inte för sina aromatiska, smakförhöjande 
eller näringsmässiga egenskaper utan för en annan sekundär effekt, exempelvis färgande 
egenskaper. Därför föreslås att den färgande effekten endast anges som ett exempel.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 46
Artikel 3, punkt 2, led a, led viii

viii) Blodplasma, ätbart gelatin, 
proteinhydrolysater och deras salter, 
mjölkprotein och gluten. 

viii) Blodplasma, blodproteiner, ätbart 
gelatin, proteinhydrolysater och deras salter, 
mjölkprotein och gluten. 

Or. en

Motivering

Blodproteiner bör läggas till i listan. Blodplasma var den första blodfraktion eller det första 
blodprotein som användes i livsmedel. Efter hand har andra blodfraktioner/blodproteiner 
utvecklats med liknande tillämpningar som proteinerna i listan i artikel 3.2 a viii.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 47
Artikel 3, punkt 2, led e, leden i och ii

i) monosackarider, disackarider eller 
oligosackarider, eller

i) monosackarider eller disackarider, eller

ii) andra livsmedel som innehåller 
monosackarider, disackarider eller 
oligosackarider som används på grund av 
sina sötande egenskaper. 

ii) andra livsmedel som innehåller 
monosackarider eller disackarider som 
används på grund av sina sötande 
egenskaper. 

Or. en

Motivering

För att skapa konsekvens med direktiv 94/35 om sötningsmedel för användning i livsmedel, 
direktiv 90/496 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel och förordning 1924/2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, bör definitionen av livsmedel utan 
tillfört socker endast ske genom hänvisning till mono- och disackarider.  Hänvisningar till 
oligosackarider bör strykas.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 48
Artikel 3, punkt 2, led f

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 30 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 25 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

Or. de

Motivering

I Codex Alimentarius krävs en 25-procentig minskning av energiinnehållet. Med tanke på att 
den hittills existerande diskrepansen konstant skapat handelshinder är ändringen nödvändig.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 49
Artikel 3, punkt 2, led f

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 30 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 25 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

Or. pl

Motivering

Wymóg zmniejszenie wartości energetycznej żywności o przynajmniej 30% po to żeby mogła 
być zaklasyfikowana jako żywność o ‘zmniejszonej wartości energetycznej’ ciężko osiągnąć i 
jest on niezgodny z międzynarodowymi normami tj. z Kodeksem Żywnościowym (Codex 
Alimentarius). Jeśli zostanie utrzymana wartość progowa 30%, to nowatorskie rozwiązania w 
zakresie artykułów spożywczych o obniżonej wartości energetycznej zostaną zahamowane, co 
niewątpliwie będzie ze szkodą biorąc pod uwagę obecne zagrożenia spowodowane otyłością. 
Tego typu zapis niezbyt pasuje do ogólnej polityki w zakresie zmiany receptury żywności w 
celu oferowania zdrowszych artykułów, które powinny również zawierać artykuły o obniżonej 
wartości energetycznej. Wartość progowa powinna zostać obniżona na 25% zgodnie z 
wytycznymi uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym w Kodeksie Żywnościowym (Codex 
Alimentarius).
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 50
Artikel 3, punkt 2, led f

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 30 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 25 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

Or. en

Motivering

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity. This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 51
Artikel 3, punkt 2, led f

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 30 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

f) energireducerat livsmedel: livsmedel vars 
energivärde reducerats med minst 25 %
jämfört med det ursprungliga livsmedlet 
eller med en liknande produkt.

Or. en

Motivering

Denna ändring banar väg för en harmonisering med internationella standarder. Enligt den 
standard som gäller i Codex Alimentarius kan ett påstående att ett livsmedel är 
”energireducerat” göras om energireduktionen uppgår till 25 %. Gränsvärdet i detta förslag 
gäller visserligen villkor för att få använda sötningsmedel, men en ändring här skulle ändå 
bana väg för en anpassning av EU:s standarder till dem som gäller i Codex Alimentarius i
fråga om näringspåståenden.
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 52
Artikel 3, punkt 2, led g

g) bordssötningsmedel: beredningar av 
godkända sötningsmedel som kan innehålla 
andra livsmedelstillsatser och/eller 
livsmedelsingredienser och som är avsedda 
att säljas till slutkonsumenter som ersättning 
för socker.

g) bordssötningsmedel: beredningar av 
godkända sötningsmedel som kan innehålla 
andra livsmedelstillsatser och/eller 
livsmedelsingredienser och som är avsedda 
att säljas till slutkonsumenter som ersättning 
för olika former av socker.

Or. en

Motivering

Det bör i definitionen hänvisas till ”olika former av socker” och inte bara till ”socker”, 
eftersom socker (dvs. sackaros) inte är det enda kolhydrat för näringsändamål som har 
sötande egenskaper.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 53
Artikel 3, punkt 2, led ga (ny)

ga) sockerreducerat livsmedel: livsmedel 
vars innehåll av monosackarider och 
disackarider totalt reducerats med minst 
30 % jämfört med en liknande produkt.

Or. en

Motivering

1. To create consistency with the Regulation 1924/2006 on Nutrition and Health Claims; The 
possibility for use of the "reduced" claims in Regulation 1924/2006 is when the content of a 
specific nutrient (typically fat or sugars) is reduced by at least 30% compared to a similar 
product.
2. To create legal clarity, a definition of reduced-sugar food should be incorporated into this 
legislation.
3. The reference to monosaccharides and dissacharides in this definition is in line with Article
2 (e) (i) and (ii) and should also be used here to avoid any misinterpretation of the word 
"sugars". 
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 54
Artikel 3, punkt 2, led gb (nytt)

gb) quantum satis: ingen maximihalt finns 
angiven. Tillsatser skall dock användas 
enligt god tillverkningssed och inte i större 
mängder än vad som är nödvändigt för att 
uppnå det önskade syftet och på villkor att 
konsumenten inte vilseleds1.
___________
1 Anpassad definition från artikel 2.5 i 
direktiv 94/35/EG (sötningsmedel).

Or. en

Motivering

En definition av ”quantum satis”, som omnämns i artikel 10.2, bör inbegripas i denna artikel 
tillsammans med de andra definitionerna.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 55
Artikel 4, punkt 1

1. Endast livsmedelstillsatser som har införts 
i gemenskapsförteckningen i bilaga II får 
släppas ut på marknaden som sådana och 
användas i livsmedel, inklusive livsmedel 
för särskilda näringsändamål som omfattas 
av direktiv 89/398/EEG. 

1. Endast livsmedelstillsatser som har införts 
i gemenskapsförteckningen i bilaga II får 
släppas ut på marknaden som sådana och 
användas i livsmedel för de ändamål som 
nämns och finns upptagna där. 

Or. de

Motivering

Den koppling till tillsatsernas ändamål som görs i direktiv 95/2/EG bör även införas i den 
nya förordningen för att förebygga missbruk och rättslig oklarhet. 
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 56
Artikel 4, punkt 5

5. Livsmedelstillsatser skall alltid uppfylla 
de specifikationer som avses i artikel 12. 

5. Livsmedelstillsatser skall uppfylla de 
specifikationer som avses i artikel 12. 

Or. en

Motivering

Ordet ”alltid” bör strykas eftersom livsmedelstillsatser efter att ha upplösts eller blandats 
med andra tillsatser eller ingredienser naturligtvis inte längre kan uppfylla alla aspekter av 
de fastställda kraven (exempelvis beträffande vatteninnehållet).

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 57
Artikel 4, punkt 5

5. Livsmedelstillsatser skall alltid uppfylla 
de specifikationer som avses i artikel 12. 

5. Livsmedelstillsatser skall uppfylla de 
specifikationer som avses i artikel 12. 

Or. en

Motivering

Ordet ”alltid” bör strykas eftersom livsmedelstillsatser efter att ha upplösts eller blandats 
med andra tillsatser eller ingredienser inte längre kan uppfylla alla aspekter av de fastställda 
kraven, exempelvis beträffande vatteninnehållet.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 58
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
En livsmedelsstillsats och/eller ett livsmedel 
som innehåller en sådan livsmedelstillsats 
får inte släppas ut på marknaden och/eller 
sättas i omlopp om användningen av detta 
livsmedelenzym inte uppfyller kraven i 
denna förordning.
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Or. de

Motivering

Ett explicit förbud mot användning av sådana ämnen syftar till en tydligare rättspraxis och 
skall förhindra rättslig oklarhet redan från början.

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 59
Artikel 5, punkt 1, led a

a) Den utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis ingen hälsorisk för 
konsumenten i den mängd som den är 
föreslagen att användas.

a) Den utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis ingen hälsorisk för 
konsumenten i den mängd eller under de 
förhållanden som den är föreslagen att 
användas.

Or. en

Motivering

Konsumenternas hälsa kan påverkas negativt av de förhållanden som tillsatsen används
under. Temperaturförändringar kan exempelvis göra ett ämne mer toxiskt. Ett exempel på 
detta är aspartam: Studier har visat att detta ämne vid uppvärmning bryts ned i flera olika 
ämnen, av vilka en del (som metanol) är toxiska.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 60
Artikel 5, punkt 1, led b

b) Det finns ett rimligt teknologiskt behov 
som inte kan uppnås på andra sätt som är 
ekonomiskt och teknologiskt genomförbara.

b) Det finns ett rimligt teknologiskt behov
som innebär fördelar för konsumenterna
och som inte kan uppnås på andra sätt som 
är ekonomiskt och teknologiskt 
genomförbara.

Or. en

Motivering

Om det finns alternativ som medför mindre risker för människors hälsa, för valfriheten och 
för miljön bör dessa användas i första hand.
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Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 61
Artikel 5, punkt 1, led ca (nytt)

ca) Den kommer inte att minska utbudet av 
livsmedel för allergiker eller personer som 
är intoleranta mot vissa livsmedel.

Or. en

Motivering

En tillsats eller dess användning kan ha både för- och nackdelar enligt ovanstående kriterier. 
I slutänden måste därför de olika för- och nackdelarna vägas mot varandra. Begreppet 
”intolerant” omfattar mer än ”allergisk” eftersom det både inbegriper dem som har svårt att 
smälta vissa tillsatser och dem som uppvisar en specifik allergisk reaktion. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 62
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Nanopartiklar får inte användas som 
livsmedelstillsatser.

Or. en

Motivering

Nanopartiklar kräver en särskild riskbedömning. Bestämmelserna i denna förordning lämpar 
sig inte för bedömningar av de särskilda risker som är kopplade till denna framväxande 
teknik. Om nanopartiklar skall användas i livsmedelsproduktion bör dess användningar 
omfattas av särskild lagstiftning. 

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 63
Artikel 5, punkt 1b (ny)

1b. Även om en tillsats kan påverka hälsan 
enligt punkt 1aa, miljön enligt punkt 1cb 
eller utbudet för allergiker eller personer 
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som är intoleranta mot vissa livsmedel 
enligt punkt 1ca, kan den godkännas om 
fördelarna för konsumenterna enligt 
punkt 2 uppenbart överväger dessa 
nackdelar.

Or. en

Motivering

En tillsats eller dess användning kan ha både för- och nackdelar enligt ovanstående kriterier. 
I slutänden måste därför de olika för- och nackdelarna vägas mot varandra. Begreppet 
”intolerant” omfattar mer än ”allergisk” eftersom det både inbegriper dem som har svårt att 
smälta vissa tillsatser och dem som uppvisar en specifik allergisk reaktion. 

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 64
Artikel 5, punkt 2, led c

c) Öka hållbarheten eller stabiliteten hos ett 
livsmedel eller förbättra dess sensoriska 
egenskaper, under förutsättning att detta inte 
förändrar livsmedlets beskaffenhet, 
konsistens eller kvalitet så att konsumenten 
vilseleds.

c) Öka hållbarheten eller stabiliteten hos ett 
livsmedel eller förbättra dess sensoriska 
egenskaper, under förutsättning att detta inte 
förändrar livsmedlets beskaffenhet, 
konsistens eller kvalitet så att konsumenten 
vilseleds. Exempel på detta är de använda 
ingrediensernas färskhet och kvalitet samt 
produktens naturlighet och frukt- och 
grönsaksinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag från David Martin och Åsa Westlund

Ändringsförslag 65
Artikel 5, punkt 3a (ny)

3a. Med undantag för skyddade kunskaper 
och upplysningar som bör behandlas 
konfidentiellt skall ett godkännande av en 
livsmedelstillsats innehålla uttryckliga och 
tydliga hänvisningar till de överväganden 
som gjorts avseende kriterierna i punkterna 
1 till 3 och en motivering till det slutliga 



AM\656334SV.doc 21/62 PE 386.367v01-00

SV

beslutet.

Or. en

Motivering

Skapar större öppenhet och insyn i samband med godkännandet av tillsatsämnen genom 
offentliga uppgifter om på vilket sätt godkännandet uppfyller kraven i förslaget.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 66
Artikel 5, punkt 3a (ny)

3a. Med undantag för skyddade kunskaper 
och upplysningar som bör behandlas 
konfidentiellt skall ett godkännande av en 
livsmedelstillsats innehålla uttryckliga och 
tydliga hänvisningar till de överväganden 
som gjorts avseende kriterierna i punkterna 
1 till 3 och en motivering till det slutliga 
beslutet. 

Or. en

Motivering

Skapar större öppenhet och insyn i samband med godkännandet av tillsatsämnen genom 
offentliga uppgifter om på vilket sätt godkännandet uppfyller kraven i förslaget.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 67
Artikel 6, led a

a) Ersättning av socker vid framställningen 
av energireducerade livsmedel, livsmedel 
som inte orsakar karies eller livsmedel utan 
tillfört socker.

a) Ersättning av socker vid framställningen 
av energireducerade livsmedel, livsmedel 
som inte orsakar karies, sockerreducerade 
livsmedel eller livsmedel utan tillfört socker.

Or. en

Motivering

1. För att skapa konsekvens med förordning 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden, 
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genom vilken det är tillåtet att göra påståenden om reducerat sockerinnehåll.

2. För att skapa rättslig klarhet bör man i denna rättsakt lägga till en definition av 
sockerreducerade livsmedel.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 68
Artikel 6, led b

b) Ersättning av socker för att uppnå bättre 
hållbarhet.

utgår

Or. en

Motivering

Bättre hållbarhet är inte huvudsyftet med sötningsmedel och ingår heller inte i definitionen av 
sötningsmedel i bilaga I. Om sötningsmedel skall användas för att förbättra hållbarheten bör 
de godkännas enligt bestämmelserna i artikel 5.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 69
Artikel 6, led b

b) Ersättning av socker för att uppnå bättre 
hållbarhet.

b) Förbättring av hållbarheten.

Or. de

Motivering

Ersättning av socker med sötningsmedel förbättrar inte alltid hållbarheten. 

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 70
Artikel 6, led b

b) Ersättning av socker för att uppnå bättre 
hållbarhet.

b) Förbättring av hållbarheten.
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Or. en

Motivering

Ersättning av socker med sötningsmedel förbättrar inte alltid hållbarheten.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 71
Artikel 7

För att en livsmedelstillsats skall få införas i 
gemenskapsförteckningen i bilaga II i 
funktionsgruppen färgämnen skall den 
förutom att tjäna minst ett av syftena i artikel 
5.2 även tjäna ett av följande syften:

För att en livsmedelstillsats skall få införas i 
gemenskapsförteckningen i bilaga II i 
funktionsgruppen färgämnen skall den 
förutom att tjäna minst ett av syftena i artikel 
5.2 även ha som syfte att återställa det 
ursprungliga utseendet hos livsmedel som 
fått sin färg påverkad genom bearbetning, 
lagring, förpackning och distribution och 
därigenom kan ha blivit utseendemässigt 
mindre acceptabla för konsumenterna, dock 
utan att konsumenterna vilseleds att tro att 
livsmedlen är färskare eller mindre 
intensivt bearbetade än vad de i själva 
verket är.

a) Återställa det ursprungliga utseendet hos 
livsmedel som fått sin färg påverkad genom 
bearbetning, lagring, förpackning och 
distribution och därigenom kan ha blivit 
utseendemässigt mindre acceptabla för 
konsumenterna.

b) Göra livsmedel mer tilltalande.
c) Ge färg åt i sig färglösa livsmedel. 

Or. en

Motivering

Användning av färgämnen får inte vilseleda konsumenterna genom att göra ”oattraktiva” 
livsmedel utseendemässigt mer tilltalande, ge det felaktiga intrycket att vissa ingredienser har 
använts eller få konsumenterna att tro att ett kraftigt bearbetat livsmedel är naturligare eller 
färskare än vad det i själva verket är.
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Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 72
Artikel 7, leden b och c

b) Göra livsmedel mer tilltalande. b) Göra livsmedel mer tilltalande, till 
exempel genom att bidra till att 
konsumenterna associerar till smaker som 
normalt förbinds med vissa livsmedel eller 
ge färg åt i sig färglösa livsmedel.

c) Ge färg åt i sig färglösa livsmedel. 

Or. en

Motivering

Genom det befintliga direktivet om färgämnen är det tillåtet att använda färgämnen för att få 
konsumenterna att associera till smaker som normalt förbinds med vissa livsmedel eller ge 
färg åt i sig färglösa livsmedel. Denna bestämmelse bör behållas i den föreslagna 
förordningen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 73
Artikel 7, leden b och c

b) Göra livsmedel mer tilltalande. b) Göra livsmedel mer tilltalande, till 
exempel genom att bidra till att 
konsumenterna associerar till smaker som 
normalt förbinds med vissa livsmedel eller 
ge färg åt i sig färglösa livsmedel.

c) Ge färg åt i sig färglösa livsmedel.

Or. en

Motivering

Genom det befintliga direktivet om färgämnen är det tillåtet att använda färgämnen för att få 
konsumenterna att associera till smaker som normalt förbinds med vissa livsmedel eller ge 
färg åt i sig färglösa livsmedel. Denna bestämmelse bör behållas i den föreslagna 
förordningen.
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Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 74
Artikel 7, leden b och c

b) Göra livsmedel mer tilltalande. b) Göra livsmedel mer tilltalande, till 
exempel genom att bidra till att 
konsumenterna associerar till smaker som 
normalt förbinds med vissa livsmedel eller 
ge färg åt i sig färglösa livsmedel.

c) Ge färg åt i sig färglösa livsmedel. 

Or. en

Motivering

Genom det befintliga direktivet om färgämnen är det tillåtet att använda färgämnen för att få 
konsumenterna att associera till smaker som normalt förbinds med vissa livsmedel eller ge 
färg åt i sig färglösa livsmedel. Denna bestämmelse bör behållas i den föreslagna 
förordningen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 75
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Särskilda villkor för smakförstärkare

En livsmedelstillsats får godkännas som 
smakförstärkare endast om
a) det teknologiska behovet är tydligt 
påvisat och den önskade effekten inte kan 
uppnås med hjälp av kryddor,
b) konsumenten inte vilseleds att tro att 
kryddor har använts för att ge livsmedlet 
dess smak.

Or. en

Motivering

Användningen av smakförstärkare får inte vilseleda konsumenterna. Det får inte godkännas 
som ett sätt att minska mängden kryddor (som är dyrare) i bearbetat livsmedel.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 76
Artikel 8, punkt 1

1. Livsmedelstillsatser kan hänföras till en 
av funktionsgrupperna i bilaga I utifrån 
livsmedelstillsatsens huvudsakliga 
teknologiska funktion. 

1. Livsmedelstillsatser kan hänföras till en 
av funktionsgrupperna i bilaga I utifrån 
livsmedelstillsatsens huvudsakliga funktion
och får endast användas i denna funktion. 

Att en livsmedelstillsats tillhör en 
funktionsgrupp betyder inte att den inte 
kan användas för flera olika funktioner.

Or. de

Motivering

Den koppling till tillsatsernas ändamål som görs i direktiv 95/2/EG bör även införas i den 
nya förordningen för att förebygga missbruk och rättslig oklarhet. Vidare är begreppet 
”teknologisk” bara vilseledande här.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 77
Artikel 8, punkt 2

2. Om det till följd av teknologiska framsteg 
eller vetenskaplig utveckling föreligger 
behov för det får ytterligare 
funktionsgrupper läggas till i bilaga I i 
enlighet med förfarandet i artikel 28.2.

2. Om det till följd av teknologiska framsteg 
eller vetenskaplig utveckling föreligger 
behov för det får ytterligare 
funktionsgrupper läggas till i bilaga I.

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att eventuella ändringar av bilagorna till denna förordning 
skall kunna göras enligt medbeslutandeförfarandet. 

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 78
Artikel 9, punkt 2, leden a och b
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a) Livsmedeltillsatsens namn och E-nummer 
om ett sådant har tilldelats. 

a) Livsmedeltillsatsens namn, grupp och 
E-nummer om ett sådant har tilldelats. 

b) Livsmedel som livsmedelstillsatsen får 
tillföras.

b) Livsmedel och/eller livsmedelstillsatser 
och/eller livsmedelsenzymer och/eller 
livsmedelsaromer som livsmedelstillsatsen 
får tillföras.

Or. en

Motivering

Artikel 9.2 a: Gemenskapens förteckning bör vara fullständig i informationen om 
livsmedelstillsatserna och innehålla tillsatsernas namn, grupp och E-nummer.

Artikel 9.2 b: Rättelse för konsekvensens skull, eftersom det i artikel 9.2 hänvisas till bilaga II 
(livsmedelstillsatser i livsmedel) och bilaga III (livsmedelstillsatser i 
livsmedelstillsatser/livsmedelsenzymer/livsmedelsaromer). 

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 79
Artikel 9, punkt 2, led da (nytt)

da) Övriga livsmedelstillsatser som inte får 
användas i kombination med 
livsmedelstillsatsen.

Or. en

Motivering

Vissa livsmedelstillsatser interagerar så att det uppstår en ny förening som har andra 
egenskaper och andra konsekvenser för människors hälsa och för miljön än de två ingående 
ämnena. Om detta framkallar en farlig eller toxisk effekt bör kombinationen av 
livsmedelstillsatserna anges i bilagorna.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 80
Artikel 10, punkt 2

2. När så är lämpligt skall inga maximihalter 
fastställas för en livsmedelstillsats (quantum 

2. När så är lämpligt skall inga maximihalter 
fastställas för en livsmedelstillsats (quantum 
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satis). I så fall skall livsmedelstillsatsen 
användas enligt god tillverkningssed och 
inte i större mängder än vad som är 
nödvändigt för att uppnå det önskade syftet 
och under förutsättning att konsumenten 
inte vilseleds.

satis). I så fall skall livsmedelstillsatsen 
användas i enlighet med definitionen i 
artikel 3.2 gb.

Or. en

Motivering

Se kommentarerna till artikel 3.2 (definitioner). Denna artikel bör innehålla en 
korshänvisning till den föreslagna definitionen av ”quantum satis” och ändras i enlighet med 
detta.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 81
Artikel 10, punkt 3

3. Om inget annat anges avser de 
maximihalter för använda 
livsmedelstillsatser som fastställs i bilaga II 
konsumtionsfärdiga livsmedel som tillagats 
enligt bruksanvisningen.

3. Om inget annat anges avser de 
maximihalter för använda 
livsmedelstillsatser, i förekommande fall 
även utspädda sådana, som fastställs i 
bilaga II konsumtionsfärdiga livsmedel som 
tillagats enligt bruksanvisningen.

Or. de

Motivering

Även utspädda livsmedelstillsatser används i produktionen och bör beaktas.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 82
Artikel 11

En livsmedelstillsats som omfattas av 
förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna II 
och III till den här förordningen endast 
efter det att det har godkänts i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EG) nr 1829/2003. 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4.1 och 4.2 får en livsmedelstillsats 
som omfattas av förordning (EG) 
nr 1829/2003 släppas ut på marknaden och 
användas i livsmedel endast om den 
omfattas av ett godkännande enligt 



AM\656334SV.doc 29/62 PE 386.367v01-00

SV

förordning (EG) nr 1829/2003. 

Or. en

Motivering

Tanken var att det med förordning (EG) nr 1829/2003 skulle införas ett enhetligt förfarande 
(en-dörr-en-nyckel-principen) för godkännande av livsmedel och livsmedelsingredienser som 
härrör från GMO:er. Kravet att en livsmedelsstillsats som härrör från GMO:er skall 
godkännas i enlighet med förordning 1829/2003 innan den kan bedömas för att eventuellt tas 
upp i bilagorna II och III i den föreslagna förordningen om livsmedelstillsatser synes vara i 
strid med det tillvägagångssättet och kan få till följd att tillsatsen måste genomgå två 
separata godkännandeförfaranden. Detta vore alltför byråkratiskt och skulle kunna leda till 
förseningar.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 83
Artikel 11

En livsmedelstillsats som omfattas av 
förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna II 
och III till den här förordningen endast efter 
det att det har godkänts i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EG) nr 1829/2003. 

En livsmedelstillsats som framställts från, 
med eller av GMO:er eller som omfattas av 
förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna II 
och III till den här förordningen endast efter 
det att den har godkänts i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EG) nr 1829/2003. 
Den skall märkas tydligt med orden 
”framställd från GMO:er” eller ”framställd 
av GMO:er” bredvid namnet eller 
E-numret.

Or. en

Motivering

Livsmedelstillsatser som framställts från eller av genmodifierade organismer eller 
mikroorganismer bör märkas tydligt så att konsumenternas valfrihet garanteras. 

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 84
Artikel 11

En livsmedelstillsats som omfattas av Utan att det påverkar tillämpningen av 
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förordning (EG) nr 1829/2003 får införas i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna II 
och III till den här förordningen endast 
efter det att det har godkänts i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EG) nr 1829/2003. 

artikel 4.1 och 4.2 får en livsmedelstillsats 
som omfattas av förordning (EG) 
nr 1829/2003 släppas ut på marknaden och 
användas i livsmedel endast om den 
omfattas av ett godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1829/2003. 

Or. en

Motivering

Tanken var att det med förordning (EG) nr 1829/2003 skulle införas ett enhetligt förfarande 
(en-dörr-en-nyckel-principen) för godkännande av livsmedel och livsmedelsingredienser som 
härrör från GMO:er. Kravet att en livsmedelsstillsats som härrör från GMO:er skall
godkännas i enlighet med förordning 1829/2003 innan den kan bedömas för att eventuellt tas 
upp i bilagorna II och III i den föreslagna förordningen om livsmedelstillsatser synes vara i 
strid med det tillvägagångssättet och kan få till följd att tillsatsen måste genomgå två 
separata godkännandeförfaranden. Detta vore alltför byråkratiskt och skulle kunna leda till 
förseningar.  

Det bör införas ett förenklat förfarande för livsmedelstillsatser som härrör från GMO:er, i 
enlighet med den ”en-dörr-en-nyckel-princip” som eftersträvas i förordning (EG) 
nr 1829/2003. Detta innebär att när det krävs en utvärdering för godkännande enligt 
förordning 1829/2003 och enligt den här förordningen så skall de utföras gemensamt inom 
ramen för en enda EFSA-bedömning i stället för att tvingas genomgå två separata 
godkännandeförfaranden.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 85
Artikel 13

Livsmedelstillsatser får inte användas i 
obearbetade livsmedel utom när sådan 
användning uttryckligen anges i bilaga II.

Livsmedelstillsatser får inte användas i 
obearbetade livsmedel utom när sådan 
användning uttryckligen anges i bilaga II.
Tillsatser får inte användas i obearbetade 
livsmedel för att göra dem utseendemässigt 
mer tilltalande eller på något sätt vilseleda 
konsumenterna beträffande livsmedlens 
färskhet eller näringskvalitet.

Or. en
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Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 86
Artikel 14

Färgämnen och sötningsmedel får inte 
användas i sådana livsmedel för spädbarn 
och småbarn som avses i
direktiv 89/398/EEG, inklusive livsmedel 
för speciella medicinska ändamål för 
spädbarn och småbarn, utom när detta 
uttryckligen anges i bilaga II till den här 
förordningen.

Färgämnen och sötningsmedel får inte 
användas i livsmedel för spädbarn och 
småbarn upp till 12 års ålder och i livsmedel 
som omfattas av direktiv 89/398/EEG, 
inklusive livsmedel för speciella medicinska 
ändamål för spädbarn och småbarn, utom 
när detta uttryckligen anges i bilaga II till 
den här förordningen.

Färgämnen får inte användas i livsmedel 
som är särskilt riktade till barn.

Or. en

Motivering

Barn vilseleds lättare av livsmedel som innehåller färgämnen och sötningsmedel. Detta bör 
beaktas när sådana tillsatser godkänns enligt kriterierna i artikel 5.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 87
Artikel 16, punkt 1, led b

b) i livsmedel som tillförts aromer och där 
livsmedelstillsatsen

b) i livsmedel som tillförts en 
livsmedelstillsats, ett livsmedelsenzym eller 
aromer och där livsmedelstillsatsen

i) är tillåten i aromen enligt den här 
förordningen, 

i) är tillåten i livsmedelstillsatsen, 
livsmedelsenzymet eller aromen enligt den 
här förordningen, 

ii) har överförts till livsmedlet via aromen, ii) har överförts till livsmedlet via 
livsmedelstillsatsen, livsmedelsenzymet eller 
aromen, 

iii) inte har någon teknologisk funktion i det 
slutliga livsmedlet, 

iii) inte har någon teknologisk funktion i det 
slutliga livsmedlet, 

Or. en

Motivering

Artikel 16.1 b bör även innehålla tillsatser som används i tillsatser och enzymer (och 
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aromer).

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 88
Artikel 16, punkt 4

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får ett icke energigivande
sötningsmedel förekomma i sammansatta 
livsmedel utan tillfört socker, i 
energireducerade sammansatta livsmedel, i 
sammansatta dietetiska livsmedel avsedda 
för lågkaloridieter och i sammansatta 
livsmedel med lång hållbarhet, under 
förutsättning att det icke energigivande
sötningsmedlet är tillåtet i någon av 
ingredienserna i det sammansatta livsmedlet. 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får ett sötningsmedel endast 
förekomma i sammansatta livsmedel utan 
tillfört socker, i energireducerade 
sammansatta livsmedel, i sammansatta 
dietetiska livsmedel avsedda för 
lågkaloridieter och i sammansatta livsmedel 
med lång hållbarhet, under förutsättning att 
sötningsmedlet är tillåtet i någon av 
ingredienserna i det sammansatta livsmedlet. 

Or. en

Motivering

Enligt artikel 16.1 får tillsatsämnen förekomma under specifika förhållanden i enlighet med 
överföringsprincipen. I samband med sötningsmedel är denna överföringsprincip begränsad 
till ännu mer specifika förhållanden, i enlighet med artikel 16.4 (och i enlighet med befintliga 
bestämmelser i artikel 2a i direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel). 
Trots detta bör ordet ”endast” läggas till i artikel 16.4 av tydlighetsskäl och för att undvika 
att den föreslagna bestämmelsen tolkas olika.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 89
Artikel 17, inledningen

Vid behov kan det beslutas i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2 om huruvida

Vid behov kan det beslutas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 28.2a om huruvida

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i det nya beslutet om 
kommittéförfaranden.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 90
Artikel 19

Märkning av livsmedelstillsatser som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter

Uppgifter som skall lämnas om 
livsmedelstillsatser och beredningar av 

livsmedelstillsatser som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter

Livsmedelstillsatser som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter får säljas endast 
om de uppgifter som föreskrivs i artiklarna 
20–23 i denna förordning anges på 
förpackningen eller behållaren på ett 
sådant sätt att de är väl synliga, klart 
läsbara och beständiga; detta gäller oavsett 
om livsmedelstillsatserna säljs var för sig 
eller blandade med varandra eller med 
andra ingredienser enligt definitionen i 
artikel 6.4 i direktiv 2000/13/EG.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra märkningskrav enligt gemenskapens 
lagstiftning eller av mer detaljerade eller 
mer omfattande lagar eller andra 
författningar om mått och vikt eller om 
presentation, klassificering, förpackning 
eller märkning av farliga ämnen eller 
beredningar eller om transport av sådana 
ämnen, får livsmedelstillsatser eller 
beredningar av livsmedelstillsatser som inte 
är avsedda att säljas till slutkonsumenter
säljas endast om det sker i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel; detta gäller 
oavsett om livsmedelstillsatserna säljs
– var för sig, eller
– blandade med varandra.
2. Förpackningen eller behållaren eller, vid 
bulkleveranser, de medföljande 
handlingarna skall innehålla följande 
uppgifter om livsmedelstillsatser som har 
en viss tänkt funktion i det livsmedel som 
de skall användas i:
a) Tillsatsens namn och/eller E-nummer 
enligt denna förordning. 
b) Om det saknas namn och/eller 
E-nummer enligt a, en så exakt beskrivning 
av livsmedelstillsatsen att den kan skiljas 
från produkter som den skulle kunna 
förväxlas med.
Om livsmedelstillsatser eller beredningar av 
livsmedelstillsatser säljs blandade med 
varandra skall de uppgifter som krävs 
enligt punkt a eller punkt b anges för varje 
livsmedelstillsats, i fallande storleksordning 
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i proportion till den sammanlagda vikten.
3. Vidare skall följande uppgifter lämnas, 
antingen på förpackningen eller på 
behållaren, eller i de handlingar som 
medföljer sändningen eller som sänds i 
förväg: 
a) Uppgifter om att produkten är lämplig
för mänsklig konsumtion/användning i 
livsmedel eller kan användas som 
livsmedelstillsats.
b) Namn eller firmanamn och adress till 
tillverkaren eller förpackaren eller till en i 
gemenskapen etablerad försäljare. 
c) Ett märke som gör det möjligt att 
identifiera sändningen eller partiet.
d) Vid behov, särskilda villkor för lagring 
och användning.
e) Bruksanvisning, om avsaknad av denna 
uppgift skulle göra det omöjligt att använda 
livsmedelstillsatsen på rätt sätt.
f) I förekommande fall, tillräckliga 
uppgifter om sammansättningen av 
livsmedelstillsatsen eller av beredningen av 
livsmedelstillsatsen för att användarna 
skall kunna försäkra sig om att den tillåtna 
mängden i livsmedel inte överskrids. Om 
samma mängdbegränsning gäller för en 
grupp beståndsdelar som används var för 
sig eller tillsammans, får den sammanlagda 
procentandelen anges med en enda siffra. 
Mängdbegränsningen skall anges antingen 
med siffror eller enligt quantum 
satis-principen.
g) Nettomängden
h) Tillräcklig information för att 
användarna skall kunna efterleva 
direktiv 2000/13/EG, i synnerhet 
bestämmelserna om märkning av 
allergiframkallande ämnen.
4. De uppgifter som krävs enligt denna 
artikel behöver endast lämnas i de 
handlingar som medföljer sändningen eller 
som sänds i förväg, förutsatt att uppgiften 
”avsedd för framställning av livsmedel och 
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ej för försäljning till konsument” är väl 
synlig på den förpackning eller behållare 
som innehåller produkten i fråga.
5. De uppgifter som krävs enligt denna 
artikel skall vara på ett språk som är 
lättfattligt för köparna. Den medlemsstat 
där produkten saluförs får i enlighet med 
fördraget inom sitt territorium kräva att 
dessa uppgifter på begäran görs 
tillgängliga på ett eller flera av 
gemenskapens officiella språk efter 
medlemsstatens eget val. Detta utesluter 
inte att uppgifterna lämnas på flera språk.

Or. en

Motivering

För att göra märkningen vid handel mellan företag tydlig och lätthanterlig.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 91
Artikel 19

Märkning av livsmedelstillsatser som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter

Uppgifter som skall lämnas om 
livsmedelstillsatser som inte är avsedda att 

säljas till slutkonsumenter
Livsmedelstillsatser som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter får säljas endast 
om de uppgifter som föreskrivs i artiklarna 
20–23 i denna förordning anges på 
förpackningen eller behållaren på ett 
sådant sätt att de är väl synliga, klart 
läsbara och beständiga; detta gäller oavsett 
om livsmedelstillsatserna säljs var för sig 
eller blandade med varandra eller med andra
ingredienser enligt definitionen i artikel 6.4 
i direktiv 2000/13/EG.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra märkningskrav för livsmedel enligt 
gemenskapens lagstiftning får 
livsmedelstillsatser som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter säljas endast om 
det sker i enlighet med bestämmelserna i 
denna artikel; detta gäller oavsett om 
livsmedelstillsatserna säljs 

– var för sig,
– blandade med varandra, eller
– blandade med andra ämnen, material 
eller livsmedelsingredienser som syftar till 
att förbättra deras hållbarhet och 
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underlätta försäljning, standardisering, 
utspädning, upplösning eller tillsättning i 
livsmedel.
2. Förpackningen eller behållaren eller, vid 
bulkleveranser, de medföljande 
handlingarna skall innehålla följande 
uppgifter:
a) Tillsatsens tänkta funktion i livsmedlet.
i) Tillsatsens namn och/eller E-nummer 
enligt denna förordning.
ii) Om det saknas namn och/eller 
E-nummer enligt a, en så exakt beskrivning 
av livsmedelstillsatsen att den kan skiljas 
från produkter som den skulle kunna 
förväxlas med.
b) Nettomängden
c) Ett märke som gör det möjligt att 
identifiera sändningen eller partiet.
d) Vid behov, särskilda villkor för lagring 
och användning.
e) Sista förbrukningsdag.
3. Vidare skall följande uppgifter lämnas, 
antingen på förpackningen eller på 
behållaren, eller i de handlingar som 
medföljer sändningen eller som sänds i 
förväg: 
a) Namn eller firmanamn och adress till 
tillverkaren eller förpackaren eller till en i 
gemenskapen etablerad försäljare.
b) Bruksanvisning, om avsaknad av denna 
uppgift skulle göra det omöjligt att använda 
livsmedelstillsatsen på rätt sätt.
c) Uppgifter om att produkten är lämplig 
för mänsklig konsumtion/användning i 
livsmedel eller kan användas som 
livsmedelstillsats.
d) Om en beståndsdel i livsmedelstillsatsen 
bara får förekomma i en begränsad mängd 
i livsmedel skall det anges hur stor 
procentandel denna beståndsdel utgör i 
livsmedelstillsatsen, så att användarna kan 
försäkra sig om att gemenskapens 
bestämmelser eller, i brist på sådana, 
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nationella bestämmelser om livsmedlet i 
fråga efterlevs. Om samma 
mängdbegränsning gäller för en grupp 
beståndsdelar som används var för sig eller 
tillsammans, får den sammanlagda 
procentandelen anges med en enda siffra. 
Mängdbegränsningen skall anges antingen 
med siffror eller enligt quantum 
satis-principen.
e) Tillräcklig information för att 
användarna skall kunna efterleva 
direktiv 2000/13/EG, i synnerhet 
bestämmelserna om märkning av 
allergiframkallande ämnen.
f) Om livsmedelstillsatser säljs var för sig 
eller blandade med varandra skall de 
uppgifter som krävs enligt punkt 2 a i eller 
punkt 2 a ii anges för varje 
livsmedelstillsats, i fallande storleksordning 
i proportion till den sammanlagda vikten.

Or. pl

Motivering

Przepisy odnośnie znakowania dodatków do żywności nie przeznaczonych do sprzedaży 
odbiorcom końcowym powinny zostać uproszczone. W propozycji legislacyjnej nie zawsze jest 
jasne czy informacje wymagane zgodnie z postanowieniami Artykułów od 19 do 23 mają być 
wymieniane oddzielnie, w porządku malejącym, czy też podawane razem w postaci wspólnej 
listy . Postanowienia Artykułów od 19 do 23 powinny zostać scalone i przedstawione w 
jaśniejszy sposób. Ponadto Artykuł 22 zawiera nowe wymagania odnośnie znakowania 
przedmieszek (dodatki do żywności wymieszane z innymi składnikami żywności). 
Przedmieszki, które nie są przeznaczone do sprzedaży odbiorcy końcowemu nie powinny 
generalnie podlegać przepisom o znakowaniu dodatków do żywności. Niezbędne informacje 
potrzebne do oznakowania gotowego artykułu spożywczego są normalnie podawane w 
towarzyszących dokumentach takich jak specyfikacje. Dlatego też należy usunąć Artykuł 22. 
Przynajmniej powinna istnieć możliwość zawarcia informacji wymaganych w Artykule 22 
tylko w dokumentach towarzyszących (zgadza się z Artykułem 21).

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 92
Artikel 20

Artikel 20 utgår
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Uppgifter som krävs för identifiering av 
livsmedelstillsatser

1. Om livsmedelstillsatser som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter säljs 
var för sig eller blandade med varandra 
skall en av följande uppgifter om varje 
livsmedelstillsats finnas på förpackningen 
eller behållaren:
a) Namnet och/eller E-nummer enligt 
denna förordning. 
b) Om det saknas namn och/eller 
E-nummer enligt a, en så exakt beskrivning 
av livsmedelstillsatsen att den kan skiljas 
från produkter som den skulle kunna 
förväxlas med. 
2. Om livsmedelstillsatser säljs blandade 
med varandra skall de uppgifter som krävs 
enligt punkt 1 anges för varje 
livsmedelstillsats, i fallande storleksordning 
i proportion till den sammanlagda vikten.

Or. pl

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 93
Artikel 20

Artikel 20 utgår
Uppgifter som krävs för identifiering av 

livsmedelstillsatser
1. Om livsmedelstillsatser som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter säljs 
var för sig eller blandade med varandra 
skall en av följande uppgifter om varje 
livsmedelstillsats finnas på förpackningen 
eller behållaren:
a) Namnet och/eller E-nummer enligt 
denna förordning. 
b) Om det saknas namn och/eller 
E-nummer enligt a, en så exakt beskrivning 
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av livsmedelstillsatsen att den kan skiljas 
från produkter som den skulle kunna 
förväxlas med. 
2. Om livsmedelstillsatser säljs blandade 
med varandra skall de uppgifter som krävs 
enligt punkt 1 anges för varje 
livsmedelstillsats, i fallande storleksordning 
i proportion till den sammanlagda vikten.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 94
Artikel 20, punkt 1

1. Om livsmedelstillsatser som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter säljs 
var för sig eller blandade med varandra skall 
en av följande uppgifter om varje 
livsmedelstillsats finnas på förpackningen 
eller behållaren:

1. Om livsmedelstillsatser som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter säljs 
var för sig eller blandade med varandra skall 
varje tillsats namn och/eller E-nummer 
enligt denna förordning finnas på 
förpackningen eller behållaren.

a) Namnet och/eller E-nummer enligt 
denna förordning. 
b) Om det saknas namn och/eller 
E-nummer enligt a, en så exakt beskrivning 
av livsmedelstillsatsen att den kan skiljas 
från produkter som den skulle kunna 
förväxlas med.

Or. en

Motivering

Märkningen av tillsatserna måste innehålla tillsatsens specifika namn så att konsumenter som 
är mycket känsliga för en viss tillsats tydligt kan se om den förekommer i produkten. Om 
denna märkning tillåts vara otydlig får konsumenterna kanske inte reda på riskerna och deras 
hälsa kan lida mycket stor skada.
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Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 95
Artikel 20, punkt 2a (ny)

2a. Om ändrade användningsförhållanden 
för en livsmedelstillsats ökar dess toxicitet 
skall dess förpackning eller behållare 
innehålla en varning med en beskrivning 
av dessa ändrade förhållanden. 

Or. en

Motivering

Konsumenternas hälsa kan påverkas negativt av de förhållanden som tillsatsen används 
under. Temperaturförändringar kan exempelvis göra ett ämne mer toxiskt. Ett exempel på 
detta är aspartam: Studier har visat att detta ämne vid uppvärmning bryts ned i flera olika 
ämnen, av vilka en del (som metanol) är toxiska.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 96
Artikel 21

Artikel 21 utgår
Uppgifter som krävs om andra ämnen, 

material eller livsmedelsingredienser ingår 
i livsmedelstillsatser

Om andra ämnen, material eller 
livsmedelsingredienser än 
livsmedelstillsatser ingår i 
livsmedelstillsatser som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter för att 
underlätta lagring, försäljning, 
standardisering, utspädning eller 
upplösning av dem, skall de uppgifter som 
anges i artikel 20 samt uppgift om varje 
beståndsdel i fallande storleksordning i 
proportion till den sammanlagda vikten 
finnas med på förpackningen eller 
behållaren eller i de handlingar som 
medföljer livsmedelstillsatserna. 

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 97
Artikel 21

Artikel 21 utgår
Uppgifter som krävs om andra ämnen, 

material eller livsmedelsingredienser ingår 
i livsmedelstillsatser

Om andra ämnen, material eller 
livsmedelsingredienser än 
livsmedelstillsatser ingår i 
livsmedelstillsatser som inte är avsedda att 
säljas till slutkonsumenter för att 
underlätta lagring, försäljning, 
standardisering, utspädning eller 
upplösning av dem, skall de uppgifter som 
anges i artikel 20 samt uppgift om varje 
beståndsdel i fallande storleksordning i 
proportion till den sammanlagda vikten 
finnas med på förpackningen eller 
behållaren eller i de handlingar som 
medföljer livsmedelstillsatserna. 

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 98
Artikel 22

Artikel 22 utgår
Uppgifter som krävs om livsmedelstillsatser 
blandas med andra livsmedelsingredienser

Om livsmedelstillsatser som inte är avsedda 
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att säljas till slutkonsumenter blandas med 
andra livsmedelsingredienser skall en 
förteckning över alla beståndsdelar i 
fallande storleksordning i proportion till 
den sammanlagda vikten finns på 
förpackningen eller behållaren.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 99
Artikel 23

Artikel 23 utgår
Allmänna uppgifter som krävs om 

livsmedelstillsatser
1. Följande uppgifter skall anges på 
förpackningar eller behållare som 
innehåller livsmedelstillsatser som inte är 
avsedda att säljas till slutkonsumenter:
a) Uppgiften ”för användning i livsmedel” 
eller ”för begränsad användning i 
livsmedel” eller en mer specifik hänvisning 
till den avsedda användningen i livsmedel.
b) Vid behov särskilda villkor för lagring 
och användning.
c) Bruksanvisning, om avsaknad av denna 
uppgift skulle göra det omöjligt att använda 
livsmedelstillsatsen på rätt sätt.
d) Ett märke som gör det möjligt att 
identifiera sändningen eller partiet.
e) Tillverkarens, förpackarens eller 
försäljarens namn eller firmanamn och 
adress.
f) Om en beståndsdel i livsmedelstillsatsen 
bara får förekomma i en begränsad mängd 
i livsmedel, måste det anges hur stor 
procentandel denna beståndsdel utgör i 
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livsmedelstillsatsen eller finnas tillräckliga 
uppgifter om livsmedelstillsatsens 
sammansättning för att köparen skall 
kunna försäkra sig om att den tillåtna 
mängden i livsmedel inte överskrids. Om 
samma mängdbegränsning gäller för en 
grupp beståndsdelar som används var för 
sig eller tillsammans, får den sammanlagda 
procentandelen anges med en enda siffra. 
Mängdbegränsningen skall anges antingen 
med siffror eller enligt quantum 
satis-principen.
g) Nettomängden.
h) I tillämpliga fall uppgifter om en 
livsmedelstillsats eller andra ämnen som 
avses i artiklarna 20, 21 och 22 i denna 
förordning och som förtecknas i bilaga IIIa 
till direktiv 2000/13/EG när det är fråga om 
uppgifter om ingredienser i livsmedel. 
2. Genom undantag från punkt 1 kan de 
uppgifter som krävs enligt punkt 1 c–f och 
h lämnas endast i de handlingar som 
medföljer sändningen eller sänds i förväg, 
förutsatt att uppgiften ”avsedd för 
framställning av livsmedel och ej för 
försäljning till konsument” är väl synlig på 
den förpackning eller behållare som 
innehåller produkten i fråga. 

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 100
Artikel 23, punkt 1, led c

c) Bruksanvisning, om avsaknad av denna 
uppgift skulle göra det omöjligt att använda 
livsmedelstillsatsen på rätt sätt.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 101
Artikel 23, punkt 1, led ha (nytt)

ha) Sista förbrukningsdag

Or. de

Motivering

Sista förbrukningsdag bör inte bara anges för slutkonsumenterna utan rent generellt för att 
garantera största möjliga konsument- och användarskydd.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 102
Artikel 23, punkt 2

2. Genom undantag från punkt 1 kan de 
uppgifter som krävs enligt punkt 1 c–f och h
lämnas endast i de handlingar som medföljer 
sändningen eller sänds i förväg, förutsatt att 
uppgiften ”avsedd för framställning av 
livsmedel och ej för försäljning till 
konsument” är väl synlig på den förpackning 
eller behållare som innehåller produkten i 
fråga. 

2. Genom undantag från punkt 1 kan de 
uppgifter som krävs enligt punkt 1 c–f och
ha lämnas endast i de handlingar som 
medföljer sändningen eller sänds i förväg, 
förutsatt att uppgiften ”avsedd för 
framställning av livsmedel och ej för 
försäljning till konsument” är väl synlig på 
den förpackning eller behållare som 
innehåller produkten i fråga. 

Or. de

Motivering

Följer av ändringen till punkt 1.

Ändringsförslag från David Martin och Åsa Westlund

Ändringsförslag 103
Artikel 23, punkt 2a (ny)
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2a. Genom undantag från märknings- och 
uppgiftskraven i artiklarna 19–22 och i 
punkt 1 i denna artikel får alla uppgifter i 
samband med bulkleveranser lämnas i de 
handlingar som medföljer sändningen eller 
som sänds i förväg.

Or. en

Motivering

Det nuvarande förslaget innehåller ingenting om industrileveranser av tillsatser i tankbilar, 
där informationskraven är annorlunda än för förpackningar och behållare.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 104
Artikel 23, punkt 2a (ny)

2a. Genom undantag från märknings- och 
uppgiftskraven i artiklarna 19–22 och i 
punkt 1 i denna artikel får alla uppgifter i 
samband med bulkleveranser lämnas i de 
handlingar som medföljer sändningen eller 
som sänds i förväg.

Or. en

Motivering

Det nuvarande förslaget innehåller ingenting om industrileveranser av tillsatser i tankbilar, 
där informationskraven är annorlunda än för förpackningar och behållare.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 105
Artikel 24, punkt 1, inledningen

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får livsmedelstillsatser 
som är avsedda att säljas till 
slutkonsumenter saluföras endast om 
följande uppgifter anges på förpackningen 
på sådant sätt att de är väl synliga, klart 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får livsmedelstillsatser 
som är avsedda att säljas till 
slutkonsumenter saluföras endast om 
följande uppgifter anges på förpackningen:
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läsbara och beständiga:

Or. de

Motivering

Kraven är oklara. Bestämmelserna i märkningsdirektivet har hittills fungerat väl och behöver 
inga nya och byråkratiska tillägg.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 106
Artikel 24, punkt 1, led a

a) Det namn som livsmedelstillsatsen säljs 
under. Detta namn skall utgöras av det namn 
som fastställts i eventuella 
gemenskapsbestämmelser som är tillämpliga 
på livsmedelstillsatsen i fråga samt dess 
E-nummer. 

a) Det namn som livsmedelstillsatsen säljs 
under. Detta namn skall utgöras av det namn 
som fastställts i eventuella 
gemenskapsbestämmelser som är tillämpliga 
på livsmedelstillsatsen i fråga eller dess 
E-nummer. 

Or. en

Motivering

Enligt artikel 6 i märkningsdirektivet 2000/13/EG skall ingredienser som tillhör någon av de i 
bilaga II uppräknade kategorierna (livsmedelstillsatser, inklusive sötningsmedel) ”alltid 
anges med namnet på denna kategori åtföljt av deras särskilda beteckning eller E-nummer”.
För att skapa större konsekvens och rättslig klarhet och undvika förvirring för konsumenterna 
bör denna rättsakt stå i samklang med bestämmelserna i märkningsdirektivet.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 107
Artikel 24, punkt 3

3. I märkningen av bordssötningsmedel som 
innehåller sockeralkoholer och/eller 
aspartam och/eller salt av aspartam och 
acesulfam skall följande varningstext ingå:

3. I märkningen av bordssötningsmedel och 
andra livsmedel som innehåller 
sockeralkoholer och/eller aspartam och/eller 
salt av aspartam och acesulfam skall 
följande varningstext ingå:

a) Sockeralkoholer: ”Stor konsumtion kan 
ha laxerande effekt”.

a) Sockeralkoholer: ”Konsumtion kan ha 
laxerande effekt”.

b) Aspartam/salt av aspartam och acesulfam: b) Aspartam/salt av aspartam och acesulfam: 
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”Innehåller en källa till fenylalanin”. ”Innehåller en källa till fenylalanin”.

Or. en

Motivering

Märkningskraven bör utvidgas till att gälla alla sockeralkohol- eller aspartamkällor. Orden 
”stor konsumtion” skulle kunna få konsumenterna att strunta i varningen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 108
Artikel 24, punkt 3a (ny)

3a. Märkningen av livsmedel som 
innehåller azofärgämnen skall innehålla 
varningstexten ”azofärgämnen kan 
framkalla allergiska reaktioner”.

Or. en

Motivering

Azofärgämnen kan framkalla allergiska reaktioner. Därför bör en tydlig varning krävas enligt
denna förordning.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 109
Artikel 25

Artikel 25 utgår
Övriga märkningskrav

1. Artiklarna 19–24 skall inte påverka 
tillämpningen av mer detaljerade eller 
omfattande lagar eller andra författningar 
om mått och vikt eller om presentation, 
klassificering, förpackning eller märkning 
av farliga ämnen eller beredningar eller om 
transport av sådana ämnen.
2. De uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 19–24 skall vara på ett språk 
som är lättfattligt för köparen.
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Den medlemsstat där produkten saluförs 
får i enlighet med fördraget inom sitt 
territorium kräva att dessa uppgifter 
lämnas på ett eller flera av gemenskapens 
officiella språk efter medlemsstatens eget 
val.
Första och andra stycket i denna punkt 
utesluter inte att dessa uppgifter lämnas på 
flera språk.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 110
Artikel 25

Artikel 25 utgår
Övriga märkningskrav

1. Artiklarna 19–24 skall inte påverka 
tillämpningen av mer detaljerade eller 
omfattande lagar eller andra författningar 
om mått och vikt eller om presentation, 
klassificering, förpackning eller märkning 
av farliga ämnen eller beredningar eller om 
transport av sådana ämnen.
2. De uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 19–24 skall vara på ett språk 
som är lättfattligt för köparen.
Den medlemsstat där produkten saluförs 
får i enlighet med fördraget inom sitt 
territorium kräva att dessa uppgifter 
lämnas på ett eller flera av gemenskapens 
officiella språk efter medlemsstatens eget 
val.
Första och andra stycket i denna punkt 
utesluter inte att dessa uppgifter lämnas på 
flera språk.
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 19.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 111
Artikel 26, punkt 1

1. Den som framställer eller använder en 
livsmedelstillsats skall omedelbart 
underrätta kommissionen om eventuella nya
vetenskapliga eller tekniska uppgifter som 
kan påverka bedömningen av 
livsmedelstillsatsens säkerhet. 

1. Den som framställer eller använder en 
livsmedelstillsats skall omedelbart 
underrätta kommissionen om vetenskapliga 
data eller tekniska uppgifter som han 
känner till och förfogar över och som kan 
påverka bedömningen av 
livsmedelstillsatsens säkerhet. 

Or. de

Motivering

Tillverkare av livsmedelstillsatser förfogar i regel inte över data om den faktiska 
användningen av tillsatserna. Köparna kan använda ämnena inom olika områden eller 
livsmedelskategorier.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 112
Artikel 26, punkt 2

2. Den som framställer eller använder en 
livsmedelstillsats skall på begäran av
kommissionen lämna uppgifter om 
livsmedelstillsatsens faktiska användning.

2. De som framställer eller använder en 
livsmedelstillsats skall samarbeta med
kommissionen för att samla in data om 
livsmedelstillsatsens faktiska användning.
De uppgifter som lämnas skall behandlas
konfidentiellt.

Or. en

Motivering

Tillverkare och användare livsmedelstillsatser är huvudaktörer i livsmedelskedjan och 
förfogar över olika data. Både tillverkare och användare bör samarbeta och bistå 
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kommissionen med att försöka samla in data om en livsmedelstillsats faktiska användning.
Dessa särskilda uppgifter bör emellertid vara konfidentiella för att inte skada kommersiella 
intressen eller intressen inom vetenskaplig forskning och utveckling.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 113
Artikel 26, punkt 2

2. Den som framställer eller använder en 
livsmedelstillsats skall på begäran av 
kommissionen lämna uppgifter om 
livsmedelstillsatsens faktiska användning.

2. Den som framställer eller använder en 
livsmedelstillsats skall på begäran av 
kommissionen lämna uppgifter om 
livsmedelstillsatsens faktiska användning, 
om han har tillgång till sådana uppgifter. 
De uppgifter som lämnas skall behandlas 
konfidentiellt.

Or. de

Motivering

Tillverkare av livsmedelstillsatser förfogar i regel inte över data om den faktiska 
användningen av tillsatserna. Köparna kan använda ämnena inom olika områden eller 
livsmedelskategorier. Dessutom är de tillhandahållna uppgifterna affärshemligheter, i 
synnerhet om de handlar om produktionsvolymer, och bör därför behandlas konfidentiellt.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 114
Artikel 27, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser och 
årligen rapportera resultaten till 
kommissionen och Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”. 

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser på 
grundval av en riskbaserad metod, och med 
lämpliga mellanrum rapportera resultaten 
till kommissionen och Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan 
kallad ”myndigheten”.

Or. de

Motivering

Den årliga rapporteringsskyldigheten är, framför allt för små och medelstora företag, alltför 
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byråkratisk och svår att efterleva. Frågan är också vad den skulle ha för mervärde, med tanke 
på att en utvärdering knappast är möjlig. Det verkar därför lämpligare att införa en 
övervakning som koncentreras till risker och eventuella problem.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 115
Artikel 27, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser och 
årligen rapportera resultaten till 
kommissionen och Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”. 

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser på 
grundval av en riskbaserad metod, och 
årligen rapportera resultaten till 
kommissionen och Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att samla resurserna där de gör mest nytta. Övervakningen bör koncentreras till 
sådana tillsatser vars konsumtion i högre grad riskerar att överstiga ett rimligt dagligt intag.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 116
Artikel 27, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser och 
årligen rapportera resultaten till 
kommissionen och Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”. 

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser på 
grundval av en riskbaserad metod, och med 
lämpliga mellanrum rapportera resultaten 
till kommissionen och Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan 
kallad ”myndigheten”. 

Or. de

Motivering

Den årliga rapporteringsskyldigheten är, framför allt för små och medelstora företag, alltför 
byråkratisk och svår att efterleva. Frågan är också vad den skulle ha för mervärde, med tanke 
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på att en utvärdering knappast är möjlig. Det verkar därför lämpligare att införa en 
övervakning som koncentreras till risker och eventuella problem.

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 117
Artikel 27, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser och 
årligen rapportera resultaten till 
kommissionen och Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”. 

1. Medlemsstaterna skall upprätthålla system 
för övervakning av konsumtion och 
användning av livsmedelstillsatser, i 
synnerhet bland gravida, spädbarn och 
barn, och årligen rapportera resultaten till 
kommissionen och Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”. 

Or. en

Motivering

Vissa tillsatser har mycket olika inverkan på spädbarns och barns hälsa medan deras kroppar 
utvecklas och växer. Exempelvis har mononatriumglutamat och andra excitotoxiner i studier 
visat sig ha neurodegenerativa effekter.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 118
Artikel 27, punkt 2

2. Efter det att myndigheten har rådfrågats 
kan gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter om 
intaget av livsmedelstillsatser via födan 
inom gemenskapen antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2.

2. Efter det att myndigheten har rådfrågats 
kan gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter om 
intaget av livsmedelstillsatser via födan 
inom gemenskapen antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 28.2a.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i de nya besluten om 
kommittéförfaranden.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 119
Artikel 27, punkt 2

2. Efter det att myndigheten har rådfrågats 
kan gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter om 
intaget av livsmedelstillsatser via födan 
inom gemenskapen antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2.

2. Efter det att myndigheten har rådfrågats 
kan gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter om 
intaget av livsmedelstillsatser via födan 
inom gemenskapen antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 28.2a.

Or. en

Motivering

Det nya kommittéförfarandet med kontroll måste tillämpas när man fastställer metoder för 
effektiv övervakning. 

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 120
Artikel 27, punkt 2

2. Efter det att myndigheten har rådfrågats 
kan gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter om 
intaget av livsmedelstillsatser via födan 
inom gemenskapen antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2.

2. Efter det att myndigheten har rådfrågats 
skall gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter om 
intaget av livsmedelstillsatser via födan 
inom gemenskapen antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2.

Or. en

Motivering

Det krävs gemensamma metoder för att de insamlade uppgifterna skall kunna jämföras.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 121
Artikel 30, punkt 1
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1. De livsmedelstillsatser som enligt 
direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG 
fick användas i livsmedel innan den här 
förordningen trädde i kraft och villkoren för 
användningen av dem skall införas i 
bilaga II till den här förordningen efter en 
förnyad undersökning i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2 av om de uppfyller 
kraven i artiklarna 5, 6 och 7 i den här 
förordningen. Denna undersökning skall inte 
omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara 
avslutad senast den […].

1. De livsmedelstillsatser som enligt 
direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG 
fick användas i livsmedel innan den här 
förordningen trädde i kraft och villkoren för 
användningen av dem skall införas i 
bilaga II till den här förordningen efter en 
förnyad undersökning av om de uppfyller 
kraven i artiklarna 5, 6 och 7 i den här 
förordningen. Denna undersökning skall inte 
omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara
avslutad senast den […].

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att eventuella ändringar av bilagorna till denna förordning 
skall kunna göras enligt medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 122
Artikel 30, punkt 1

1. De livsmedelstillsatser som enligt 
direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG 
fick användas i livsmedel innan den här 
förordningen trädde i kraft och villkoren för 
användningen av dem skall införas i 
bilaga II till den här förordningen efter en 
förnyad undersökning i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2 av om de uppfyller 
kraven i artiklarna 5, 6 och 7 i den här 
förordningen. Denna undersökning skall inte 
omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara 
avslutad senast den […].

1. De livsmedelstillsatser som enligt 
direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG 
fick användas i livsmedel innan den här 
förordningen trädde i kraft och villkoren för 
användningen av dem skall införas i 
bilaga II till den här förordningen efter en 
förnyad undersökning i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 28.2a av om de uppfyller kraven i 
artiklarna 5, 6 och 7 i den här förordningen. 
Denna undersökning skall inte omfatta en ny 
riskbedömning av myndigheten. 
Undersökningen skall vara avslutad senast 
den […].

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i de nya besluten om 
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kommittéförfaranden.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Bart Staes

Ändringsförslag 123
Artikel 30, punkt 1

1. De livsmedelstillsatser som enligt 
direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG 
fick användas i livsmedel innan den här 
förordningen trädde i kraft och villkoren för 
användningen av dem skall införas i bilaga 
II till den här förordningen efter en förnyad 
undersökning i enlighet med förfarandet i 
artikel 28.2 av om de uppfyller kraven i
artiklarna 5, 6 och 7 i den här förordningen. 
Denna undersökning skall inte omfatta en ny 
riskbedömning av myndigheten. 
Undersökningen skall vara avslutad senast 
den […].

1. De livsmedelstillsatser som enligt 
direktiven 94/35/EG, 94/36/EG och 95/2/EG 
fick användas i livsmedel innan den här 
förordningen trädde i kraft och villkoren för 
användningen av dem skall införas i bilaga 
II till den här förordningen efter en förnyad 
undersökning i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 28.2a av om de uppfyller kraven i 
den här förordningen. Denna undersökning 
skall inte omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara 
avslutad senast den […].

Or. en

Motivering

Det nya kommittéförfarandet med kontroll måste tillämpas för översynsprocessen. 
Efterlevnaden av samtliga krav i förordningen måste kontrolleras.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 124
Artikel 30, punkt 2

2. Livsmedelstillsatser som i bilaga V till 
direktiv 95/2/EG godkänts för användning i 
livsmedelstillsatser som tillåtna bärare och 
villkoren för användningen av dem skall 
införas i del 1 i bilaga III till den här 
förordningen efter en förnyad undersökning 
i enlighet med förfarandet i artikel 28.2 av 
om de uppfyller kraven i artikel 5 i den här 
förordningen. Denna undersökning skall inte 
omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara 

2. Livsmedelstillsatser som i bilaga V till 
direktiv 95/2/EG godkänts för användning i 
livsmedelstillsatser som tillåtna bärare och 
villkoren för användningen av dem skall 
införas i del 1 i bilaga III till den här 
förordningen efter en förnyad undersökning 
av om de uppfyller kraven i artikel 5 i den 
här förordningen. Denna undersökning skall 
inte omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara 
avslutad senast den […].
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avslutad senast den […].

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att eventuella ändringar av bilagorna till denna förordning 
skall kunna göras enligt medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 125
Artikel 30, punkt 2

2. Livsmedelstillsatser som i bilaga V till 
direktiv 95/2/EG godkänts för användning i 
livsmedelstillsatser som tillåtna bärare och 
villkoren för användningen av dem skall 
införas i del 1 i bilaga III till den här 
förordningen efter en förnyad undersökning 
i enlighet med förfarandet i artikel 28.2 av 
om de uppfyller kraven i artikel 5 i den här 
förordningen. Denna undersökning skall inte 
omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara 
avslutad senast den […].

2. Livsmedelstillsatser som i bilaga V till 
direktiv 95/2/EG godkänts för användning i 
livsmedelstillsatser som tillåtna bärare och 
villkoren för användningen av dem skall 
införas i del 1 i bilaga III till den här 
förordningen efter en förnyad undersökning 
i enlighet med det föreskrivande förfarandet
med kontroll i artikel 28.2a av om de 
uppfyller kraven i artikel 5 i den här 
förordningen. Denna undersökning skall inte 
omfatta en ny riskbedömning av 
myndigheten. Undersökningen skall vara 
avslutad senast den […].

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i de nya besluten om 
kommittéförfaranden.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 126
Artikel 30, punkt 4

4. Eventuella övergångsbestämmelser får 
antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 28.2.

4. Eventuella övergångsbestämmelser får
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 28.2a.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i de nya besluten om 
kommittéförfaranden.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 127
Artikel 31, punkt 1

1. Myndigheten skall genomföra en ny 
riskbedömning av livsmedelstillsatser som 
var godkända innan denna förordning 
trädde i kraft.

1. Myndigheten skall genomföra en ny 
riskbedömning av livsmedelstillsatser som 
fanns på marknaden när denna förordning 
trädde i kraft men som inte har omprövats
och fått ett positivt yttrande från 
vetenskapliga kommittén för livsmedel eller 
myndigheten. Dessa tillsatser skall tillåtas 
på marknaden fram till dess att 
myndigheten genomfört den nya 
riskbedömningen.

Or. en

Motivering

Förfaranden för omfattande säkerhetsbedömningar baserade på de senaste vetenskapliga 
rönen har funnits i EU sedan början av 90-talet. De flesta tillsatser som säljs i dag har gått 
igenom en sådan säkerhetsbedömning och har befunnits vara säkra. Livsmedelstillsatser som 
gått igenom en fullständig säkerhetsomprövning enligt den tidigare lagstiftningen och som
konsumerats i stor omfattning innan denna förordning trädde i kraft bör, om de inte gett 
upphov till några betänkligheter beträffande säkerheten, tillåtas på marknaden fram till dess 
att myndigheten gjort en ny riskbedömning.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 128
Artikel 31, punkt 2

2. Efter det att myndigheten har 
rådfrågats skall ett utvärderingsprogram
för dessa tillsatser antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2 inom ett år efter 
det att denna förordning trätt i kraft. 

2. Myndighetens riskbedömning skall 
ingå i den omprövning som kommissionen 
biträdd av kommittén skall göra av 
samtliga livsmedelstillsatser som var 
godkända innan denna förordning trädde 
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Utvärderingsprogrammet skall 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

i kraft. Denna omprövning skall ske 
utifrån de villkor för godkännande som 
fastställs i denna förordning, samt utifrån 
en bedömning av intag och riskhantering.
Alla livsmedelstillsatser som även i 
fortsättningen skall vara godkända i 
gemenskapen skall överföras till 
gemenskapsförteckningarna i 
bilagorna II och III till denna förordning. 
Bilaga III till denna förordning skall 
kompletteras med de andra 
livsmedelstillsatser som används i 
livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer 
och med villkoren för deras användning i 
enlighet med förordning (EG) nr […] om 
fastställande av ett enhetligt förfarande 
för godkännande av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. 
För att övergångsperioden skall bli 
tillräckligt lång skall bestämmelserna i 
bilaga III, bortsett från bestämmelserna 
om bärare för livsmedelstillsatser, inte 
tillämpas förrän från och med den 
[1 januari 2011].
Omprövningen skall ske utifrån ett 
utvärderingsprogram som skall antas efter 
det att myndigheten rådfrågats och i 
enlighet med förfarandet i artikel 28.2a
inom ett år efter det att denna förordning 
trätt i kraft. Utvärderingsprogrammet skall 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att eventuella ändringar av bilagorna till denna förordning 
skall kunna göras enligt medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 129
Artikel 34, stycke 3a (nytt)
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Livsmedel som inte uppfyller kraven i 
denna förordning men som tillverkas i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen får 
fortsätta att säljas fram till sista
förbrukningsdag.

Or. de

Motivering

Eftersom förordningen om livsmedelstillsatser delvis innehåller nya eller kompletterande 
märkningsbestämmelser krävs det en tillräcklig övergångsbestämmelse.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 130
Bilaga I, led 5

5. Bärare: ämnen, som används för 
upplösning, spädning, dispergering eller som 
på annat sätt ändrar den fysiska formen hos 
en livsmedelstillsats, en arom eller ett 
livsmedelsenzym utan att ändra dess 
funktion (och utan att själva ha någon 
teknologisk effekt) för att underlätta dess 
hantering, tillsättning och användning.

5. Bärare: ämnen, som används för 
upplösning, spädning, dispergering eller som 
på annat sätt ändrar den fysiska formen hos 
en livsmedelstillsats, en arom, ett 
livsmedelsenzym, ett näringsämne och/eller 
ett annat ämne som för näringsmässiga 
eller fysiologiska ändamål tillförs till ett 
livsmedel (eller livsmedel och/eller 
kosttillskott) utan att ändra dess funktion 
(och utan att själva ha någon teknologisk 
effekt) för att underlätta dess hantering, 
tillsättning och användning.

Or. en

Motivering

1. Bärare (livsmedelstillsatser och/eller livsmedelsingredienser) behövs väldigt ofta för att 
förenkla hanteringen i samband med att näringsämnen används i livsmedel och/eller 
kosttillskott. Detta teknologiska behov liknar livsmedelstillsatser och aromer som också 
används i små mängder.

2. Det behövs en harmonisering av tillåtna bärare för beredningar av näringsämnen med 
tanke på senare tids utveckling i lagstiftningen om kosttillskott och livsmedelsberikning.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 131
Bilaga I, led 5

5. Bärare: ämnen, som används för 
upplösning, spädning, dispergering eller som 
på annat sätt ändrar den fysiska formen hos 
en livsmedelstillsats, en arom eller ett 
livsmedelsenzym utan att ändra dess 
funktion (och utan att själva ha någon 
teknologisk effekt) för att underlätta dess 
hantering, tillsättning och användning.

5. Bärare: ämnen, som används för 
upplösning, spädning, dispergering eller som 
på annat sätt ändrar den fysiska formen hos
en livsmedelstillsats, en arom, ett 
livsmedelsenzym, ett näringsämne eller ett 
annat ämne med näringsmässig eller 
fysiologisk effekt utan att ändra dess 
funktion (och utan att själva ha någon 
teknologisk effekt) för att underlätta dess 
hantering, tillsättning och användning.

Or. de

Motivering

Bärare används inte bara i samband med livsmedelstillsatser, -aromer eller -enzymer utan 
även för näringsämnen och andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk effekt. Även i 
samband med den allmänna standarden för livsmedelstillsatser i Codex Alimentarius 
diskuteras för tillfället en komplettering av definitionen.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 132
Bilaga I, led 5

5. Bärare: ämnen, som används för 
upplösning, spädning, dispergering eller som 
på annat sätt ändrar den fysiska formen hos 
en livsmedelstillsats, en arom eller ett 
livsmedelsenzym utan att ändra dess 
funktion (och utan att själva ha någon 
teknologisk effekt) för att underlätta dess 
hantering, tillsättning och användning.

5. Bärare: ämnen, som används för 
upplösning, spädning, dispergering eller som 
på annat sätt ändrar den fysiska formen hos 
en livsmedelstillsats, en arom, ett 
livsmedelsenzym, ett näringsämne och/eller 
ett annat ämne som för näringsmässiga 
eller fysiologiska ändamål tillförs till ett 
livsmedel (eller livsmedel och/eller 
kosttillskott) utan att ändra dess funktion 
(och utan att själva ha någon teknologisk 
effekt) för att underlätta dess hantering, 
tillsättning och användning.

Or. en



AM\656334SV.doc 61/62 PE 386.367v01-00

SV

Motivering

I samband med att näringsämnen används i livsmedel och/eller kosttillskott behövs bärare 
väldigt ofta för att förenkla hanteringen. Detta teknologiska behov liknar livsmedelstillsatser 
och aromer som också används i små mängder. Det behövs en harmonisering av tillåtna 
bärare för beredningar av näringsämnen med tanke på senare tids utveckling i lagstiftningen 
om kosttillskott och livsmedelsberikning.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 133
Bilaga III, rubriken

Gemenskapsförteckning över 
livsmedelstillsatser som godkänts för 
användning i livsmedelstillsatser och
livsmedelsenzymer och villkoren för 
användning

Gemenskapsförteckning över 
livsmedelstillsatser som godkänts för 
användning i livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer
och villkoren för användning

Or. de

Motivering

En omfattande och stringent lagstiftning kräver att aromer nämns uttryckligen.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 134
Bilaga III, del 3a (ny)

Del 3a Tillsatser i livsmedelsaromer

Or. de

Motivering

En omfattande och stringent lagstiftning kräver att aromer tas med.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 135
Bilaga III, del 3b (ny)
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SV

Del 3b Bärare i näringsämnen

Or. de

Motivering

En omfattande och stringent lagstiftning kräver att bärare tas med.


