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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 27
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Kriterierne for godkendelse, som 
fastsættes i forordning (EF) nr. XXX/2006, 
forordning (EF) nr. YYY/2006 og 
forordning (EF) nr. ZZZ/2006, bør også 
være opfyldt for at opnå godkendelse i 
henhold til nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette siger sig selv, men er ikke specifikt angivet i Kommissionens forslag.



PE 386.368v02-00 2/21 AM\658345DA.doc

DA

Ændringsforslag af David Martin og Åsa Westlund

Ændringsforslag 28
Betragtning 9

(9) I henhold til bestemmelserne om 
risikovurdering i forbindelse med 
fødevaresikkerhed, som er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 
principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed1, 
må der kun gives tilladelse til markedsføring 
af stofferne, efter at der er foretaget en 
videnskabelig evaluering - som skal være af 
den højest mulige standard - af den risiko, 
som de eventuelt kan indebære for 
menneskers sundhed. Denne evaluering, som 
skal udføres på Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets (i det følgende 
benævnt "autoriteten") ansvar, bør 
efterfølges af en risikostyringsbeslutning 
truffet af Kommissionen i henhold til en 
forskriftsprocedure, der skal sikre et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

(9) I henhold til bestemmelserne om 
risikovurdering i forbindelse med 
fødevaresikkerhed, som er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 
principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed2, 
må der kun gives tilladelse til markedsføring 
af stofferne, efter at der er foretaget en 
uafhængig videnskabelig evaluering - som 
skal være af den højest mulige standard - af 
den risiko, som de eventuelt kan indebære 
for menneskers sundhed. Denne evaluering, 
som skal udføres på Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets (i det følgende 
benævnt "autoriteten") ansvar, bør 
efterfølges af en risikostyringsbeslutning 
truffet af Kommissionen i henhold til en 
forskriftsprocedure, der skal sikre et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 29
Betragtning 10

(10) Det anerkendes, at de videnskabelige 
risikovurderinger i visse tilfælde ikke kan 
tilvejebringe alle de oplysninger, som en 
risikostyringsbeslutning bør baseres på, og at 
der også kan tages hensyn til andre legitime 
forhold af relevans for det pågældende 
tilfælde.

(10) Det anerkendes, at de videnskabelige 
risikovurderinger ikke kan tilvejebringe alle 
de oplysninger, som en 
risikostyringsbeslutning bør baseres på, og at 
der også skal tages hensyn til andre legitime 
forhold af relevans for det pågældende 
tilfælde.

  
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).
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Or. en

Begrundelse

Der skal i alle tilfælde tages højde for andre legitime forhold af relevans for det pågældende 
tilfælde – sikkerhedshensyn vedrørende forbrugersundhed, rimelige teknologiske behov og 
forbrugerfordele.

Ændringsforslag af David Martin og Åsa Westlund

Ændringsforslag 30
Betragtning 13

(13) Den fælles procedure for godkendelse 
af stofferne skal leve op til kravene om 
gennemsigtighed og information til 
offentligheden, samtidig med at den sikrer 
ansøgerens ret til, at visse oplysninger 
behandles fortroligt.

(13) Den fælles procedure for godkendelse 
af stofferne skal leve op til kravene om 
gennemsigtighed og information til 
offentligheden, samtidig med at den sikrer 
ansøgerens ret til, at visse oplysninger 
behandles fortroligt i visse velbegrundede 
tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag af David Martin og Åsa Westlund

Ændringsforslag 31
Betragtning 16

(16) For at gøre lovgivningen effektiv og 
enkel bør man på mellemlang sigt 
undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt 
at udvide den fælles procedures 
anvendelsesområde til andre eksisterende 
regelsæt på fødevareområdet.

(16) For at gøre lovgivningen effektiv og 
enkel bør man på mellemlang sigt 
undersøge, samt høre alle involverede 
parter, om det vil være hensigtsmæssigt at 
udvide den fælles procedures 
anvendelsesområde til andre eksisterende 
regelsæt på fødevareområdet.

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 32
Betragtning 18



PE 386.368v02-00 4/21 AM\658345DA.doc

DA

(18) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.9

(18) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.9 

Kommissionen skal, hvis det er nødvendigt, 
høre de involverede parter i forbindelse 
med forberedelsen af de foranstaltninger, 
der skal fremlægges for det i ovennævnte 
afgørelse nævnte udvalg.

9 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 9 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Afgørelse, 
ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 
200, 22.7.2006, s. 11).

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres særlige bestemmelser, som sikrer uformel høring af involverede parter, 
inden der træffes en afgørelse i SCoFCAH, for at sikre størst mulig gennemsigtighed og 
åbenhed.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 33
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning fastsættes en fælles 
procedure (i det følgende benævnt "fælles 
procedure") for evaluering og godkendelse 
af fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer, fødevarearomaer og 
udgangsmaterialer for fødevarearomaer, der 
anvendes eller er bestemt til anvendelse i 
eller på fødevarer (i det følgende benævnt 
"stoffer"); proceduren bidrager til stoffernes 
frie bevægelighed i Fællesskabet.

1. Ved denne forordning fastsættes en fælles 
procedure (i det følgende benævnt "fælles 
procedure") for evaluering og godkendelse 
af fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer, fødevarearomaer og 
udgangsmaterialer for fødevarearomaer, der 
anvendes eller er bestemt til anvendelse i 
eller på fødevarer (i det følgende benævnt 
"stoffer"); proceduren bidrager til at 
forbedre forbrugerbeskyttelsen og 
folkesundheden i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forordningen bør være at sikre et højt niveau af folkesundhed og 
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forbrugerbeskyttelse i hele Fællesskabet.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 34
Artikel 1, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Nærværende forordning skal ikke finde 
anvendelse på produkter, som er tilladt i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2065/2003 om 
røgaromaer, som anvendes eller er bestemt 
til anvendelse i eller på fødevarer1. 
1EUT L 309 af 26.11.2003, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Røgaromaer er i tilstrækkelig grad reguleret af forordning (EF) nr. 2065/2003. Formålet med 
udtrykkeligt at udelukke dem fra nærværende forordnings anvendelsesområde er at gøre 
lovgivningen tydeligere.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 35
Artikel 2, stk. 1

1. I henhold til hver af de 
fødevaresektorrelaterede forskrifter er de 
stoffer, som det er tilladt at markedsføre i 
Fællesskabet, opført på en liste, hvis indhold 
er fastsat ved den relevante forskrift (i det 
følgende benævnt "fællesskabsliste"). 
Fællesskabslisten opdateres af 
Kommissionen. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

1. I henhold til hver af de 
fødevaresektorrelaterede forskrifter er de 
stoffer, som det er tilladt at markedsføre i 
Fællesskabet, opført på en liste, hvis indhold 
er fastsat ved den relevante forskrift (i det 
følgende benævnt "fællesskabsliste").
Fællesskabslisten opdateres af en 
forordning fra Europa-Parlamentet og 
Rådet. Den offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

De fleste ændringer og opdateringer af fællesskabslisten har været genstand for 
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kontroversielle debatter i både Europa-Parlamentet og Rådet. Selv om det ofte er muligt at 
indgå aftaler ved første høring, bør afgørelsen ikke overlades til Kommissionen og dens 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 36
Artikel 2, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Stoffer, som er godkendt på 
fællesskabslisten, kan anvendes af alle 
fødevarevirksomheder i henhold til de 
betingelser, der finder anvendelse herfor, 
forudsat brugen af de pågældende stoffer 
ikke er underlagt begrænsninger fastsat i 
artikel 12, stk. 6, litra a).

Or. de

Begrundelse

Inden et stof kan optages på fællesskabslisten, skal det have undergået omfattende 
toksikologiske undersøgelser. Det er forståeligt, at de fabrikanter, som udfører disse 
undersøgelser og derved påtager sig en stor finansiel forpligtelse, ønsker at udnytte de 
fordele, der er forbundet med en godkendelse (jf. ændringsforslag 60 af Horst Schnellhardt).

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 37
Artikel 3, stk. 2, andet afsnit

I forbindelse med opdateringer som 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b) og c), 
indhenter Kommissionen imidlertid kun 
udtalelse fra autoriteten, hvis opdateringerne 
kan få virkninger for folkesundheden.

I forbindelse med opdateringer som 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b) og c), 
indhenter Kommissionen imidlertid kun 
udtalelse fra autoriteten, hvis opdateringerne 
kan få virkninger for menneskers sundhed.

Or. en

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 38
Artikel 3, stk. 3og 4

3. Den fælles procedure afsluttes, ved at 3. Den fælles procedure afsluttes, ved at 



AM\658345DA.doc 7/21 PE 386.368v02-00

DA

Kommissionen vedtager en forordning om 
opdatering, jf. artikel 7.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en 
forordning om opdatering.

4. Uanset stk. 3 kan Kommissionen når som 
helst i proceduren afslutte den fælles 
procedure og undlade at foretage den 
påtænkte opdatering, hvis den finder den 
pågældende opdatering ubegrundet. Den 
tager hensyn til autoritetens udtalelse, hvis 
en sådan foreligger, til alle relevante 
fællesskabsbestemmelser og til andre 
legitime forhold af relevans for det 
pågældende tilfælde. 

4. Uanset stk. 3 kan Kommissionen når som 
helst i proceduren afslutte den fælles 
procedure og undlade at foretage den 
påtænkte opdatering, hvis den finder den 
pågældende opdatering ubegrundet, indtil 
der er forelagt at forslag til forordning for 
Europa-Parlamentet og Rådet. Den tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, hvis en 
sådan foreligger, til alle relevante 
fællesskabsbestemmelser og til andre 
legitime forhold af relevans for det 
pågældende tilfælde. 

I så fald underretter Kommissionen i givet 
fald direkte ansøgeren og oplyser i 
meddelelsen årsagerne til, at den ikke finder, 
at en opdatering er begrundet.

I så fald underretter Kommissionen i givet 
fald direkte ansøgeren og oplyser i 
meddelelsen årsagerne til, at den ikke finder, 
at en opdatering er begrundet.

Or. en

Begrundelse

Den fælles procedure bør baseres på den fælles beslutningsprocedure. Ændringer og 
opdateringer af fællesskabslisten har ofte været genstand for kontroversielle debatter i både 
Europa-Parlamentet og Rådet og bør derfor ikke overlades til Kommissionen og dens 
komitologiprocedure. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 39
Artikel 3, stk. 3

3. Den fælles procedure afsluttes, ved at 
Kommissionen vedtager en forordning om 
opdatering, jf. artikel 7.

3. Den fælles procedure afsluttes, ved at 
Kommissionen vedtager et forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om opdatering. 

Or. en

Begrundelse

De fleste ændringer og opdateringer af fællesskabslisten har været genstand for 
kontroversielle debatter i både Europa-Parlamentet og Rådet.  Selv om det ofte er muligt at 
indgå aftaler ved første høring, bør afgørelsen ikke overlades til Kommissionen og dens 
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komitologiprocedure.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 40
Artikel 4, stk. 1

1. Når Kommissionen modtager en 
ansøgning vedrørende en opdatering af 
fællesskabslisten:

1. Når Kommissionen modtager en 
ansøgning vedrørende en opdatering af 
fællesskabslisten:

a) bekræfter Kommissionen, at den har 
modtaget ansøgningen, ved senest 14 
arbejdsdage efter modtagelsen at sende en 
skriftlig bekræftelse til ansøgeren;

a) bekræfter Kommissionen, at den har 
modtaget ansøgningen, ved senest 14 
arbejdsdage efter modtagelsen at sende en 
skriftlig bekræftelse til ansøgeren;

b) sender Kommissionen evt. ansøgningen 
videre til autoriteten og anmoder den om at 
afgive udtalelse.

b) sender Kommissionen ansøgningen videre 
til autoriteten og anmoder den om at afgive 
udtalelse.

Kommissionen giver medlemsstaterne 
adgang til ansøgningen.

Kommissionen giver Europa-Parlamentet 
og medlemsstaterne adgang til ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

De fleste ændringer og opdateringer af fællesskabslisten har været genstand for 
kontroversielle debatter i både Europa-Parlamentet og Rådet. Selv om det ofte er muligt at 
indgå aftaler ved første høring, bør afgørelsen ikke overlades til Kommissionen og dens 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag af David Martin

Ændringsforslag 41
Artikel 4

1. Når Kommissionen modtager en 
ansøgning vedrørende en opdatering af 
fællesskabslisten:

1. Når Kommissionen modtager en 
ansøgning vedrørende en opdatering af 
fællesskabslisten:

a) bekræfter Kommissionen, at den har 
modtaget ansøgningen, ved senest 14 
arbejdsdage efter modtagelsen at sende en 
skriftlig bekræftelse til ansøgeren

a) bekræfter Kommissionen, at den har 
modtaget ansøgningen, ved senest 14
arbejdsdage efter modtagelsen at sende en 
skriftlig bekræftelse til ansøgeren

b) sender Kommissionen evt. ansøgningen b) sender Kommissionen ansøgningen videre 
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videre til autoriteten og anmoder den om at 
afgive udtalelse.

til autoriteten og anmoder den om at afgive 
udtalelse.

Kommissionen giver medlemsstaterne 
adgang til ansøgningen.

Kommissionen giver medlemsstaterne og de 
involverede parter adgang til ansøgningen.

2. Når Kommissionen iværksætter 
proceduren på eget initiativ, underretter den 
medlemsstaterne herom og anmoder evt. 
autoriteten om at afgive udtalelse.

2. Når Kommissionen iværksætter 
proceduren på eget initiativ, underretter den 
medlemsstaterne og alle involverede parter
herom og anmoder evt. autoriteten om at 
afgive udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 42
Artikel 6, stk. 1

1. I behørigt begrundede tilfælde kan
autoriteten anmode ansøgeren om 
supplerende oplysninger, og i så fald kan 
fristen, jf. artikel 5, stk. 1, forlænges. 
Autoriteten fastsætter efter høring af 
ansøgeren en frist for fremlæggelse af de 
pågældende oplysninger og underretter 
Kommissionen om den ekstra frist, der er 
nødvendig. Hvis Kommissionen ikke gør 
indsigelse inden for 8 arbejdsdage efter 
underretningen fra autoriteten, forlænges 
fristen, jf. artikel 5, stk. 1, automatisk med 
den ekstra frist.

1. Autoriteten kan anmode ansøgeren om 
supplerende oplysninger, og i så fald kan 
fristen, jf. artikel 5, stk. 1, forlænges. 
Autoriteten fastsætter efter høring af 
ansøgeren en frist for fremlæggelse af de 
pågældende oplysninger og underretter 
Kommissionen om den ekstra frist, der er 
nødvendig. Hvis Kommissionen ikke gør 
indsigelse inden for 8 arbejdsdage efter 
underretningen fra autoriteten, forlænges 
fristen, jf. artikel 5, stk. 1, automatisk med 
den ekstra frist.

Or. en

Begrundelse

Hvis ansøgningen ikke indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for, at autoriteten 
kan vurdere risiciene ved et givet stof, bør fristen forlænges, så der kan foretages en seriøs 
risikovurdering.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 43
Artikel 7
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Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for Europa-Parlamentet og Rådet et forslag
til forordning om opdatering af 
fællesskabslisten, som tager hensyn til 
autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til afvigelsen

Såfremt forslaget til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til afvigelsen

Forordningen vedtages efter proceduren i 
artikel 14, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De fleste ændringer og opdateringer af fællesskabslisten har været genstand for 
kontroversielle debatter i både Europa-Parlamentet og Rådet. Selv om det ofte er muligt at 
indgå aftaler ved første høring, bør afgørelsen ikke overlades til Kommissionen og dens 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 44
Artikel 7

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for Europa-Parlamentet og Rådet et forslag
til forordning om opdatering af 
fællesskabslisten, som tager hensyn til 
autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til afvigelsen

Såfremt forslaget til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til afvigelsen

Forordningen vedtages efter proceduren i 
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artikel 14, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De fleste ændringer og opdateringer af fællesskabslisten har været genstand for 
kontroversielle debatter i både Europa-Parlamentet og Rådet. Selv om det ofte er muligt at 
indgå aftaler ved første høring, bør afgørelsen ikke overlades til Kommissionen og dens 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 45
Artikel 7, første afsnit

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Senest 6 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Or. de

Begrundelse

Efter et nyt stof er udviklet, bør virksomheder ikke vente mere end højst et år på at opnå 
godkendelse. Under alle omstændigheder er den nødvendige fleksibilitet sikret, for så vidt 
angår langvarige procedurer.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 46
Artikel 7, første afsnit

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 

Senest 3 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
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bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Or. en

Begrundelse

1. Forordning 1831/2003 (fodertilsætningsstoffer) og 1829/2003 (genetisk modificerede 
fødevarer) giver begge Kommissionen tre måneder til at udarbejde et udkast til forordning og 
foreslå ændringer til forordningerne om forelæggelse af udkast for Den Stående Komité for 
Fødevarekæden og Dyresundhed. En frist på tre måneder i stedet for ni vil sikre 
overensstemmelse med andre EU-forordninger om fødevaresikkerhed. 
2. En frist på ni måneder er så lang, at det vil betyde en stor og ulige byrde for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), da de sædvanligvis ikke råder over de samme ressourcer 
som store etablerede virksomheder, som giver sidstnævnte mulighed for at vente, indtil 
procedurerne og resultaterne er kendte (se f.eks. 6.3.1.6 om "Konsekvensanalyse" i 
"Kommissionens arbejdsdokument; - Bilag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets 
forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF og Rådets direktiv 2001/112/EF". )  

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 47
Artikel 7, stk. 1 og 2

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Senest 6 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til afvigelsen.

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til sin afgørelse.

Or. en

Begrundelse

En frist på seks måneder til at forelægge et forslag i henhold til komitologiproceduren bør 
være tilstrækkelig. Årsagerne til Kommissionens afgørelse bør angives, hvis udkastet til 
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forordning afviger fra autoritetens udtalelse.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 48
Artikel 7, stk. 1

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Senest 6 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Or. pl

Begrundelse

Fristen for den fælles godkendelsesprocedure er alt for lang. Efter de seks måneder, som 
EFSA har fået til at afgive sin udtalelse, foreslår Kommissionen en frist på yderligere ni 
måneder til at forelægge et forslag i henhold til komitologiproceduren. Seks måneder bør 
være tilstrækkeligt.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 49
Artikel 7, stk. 1 og 2

Senest 9 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Senest 6 måneder efter at autoriteten har 
afgivet udtalelse, forelægger Kommissionen 
for den i artikel 14, stk. 1, omhandlede 
komité et udkast til forordning om 
opdatering af fællesskabslisten, som tager 
hensyn til autoritetens udtalelse, relevante 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende sag.

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til afvigelsen.

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til sin afgørelse.
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Or. en

Begrundelse

Fristen for den fælles godkendelsesprocedure er alt for lang. Efter de seks måneder, som 
EFSA har fået til at afgive sin udtalelse, foreslår Kommisisonen en frist på yderligere ni 
måneder til at forelægge et forslag i henhold til komitologiproceduren. Seks måneder bør 
være tilstrækkeligt.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 50
Artikel 7, afsnit 2 a (nyt)

Hvis Kommissionen ikke anmoder 
autoriteten om en udtalelse, skal den frist, 
som der henvises til i stk. 1, regnes fra det 
tidspunkt, hvor Kommissionen modtager en 
gyldig ansøgning.

Or. de

Begrundelse

Fristen skal angives tydeligt, også i tilfælde af registreringer, hvor det ikke er nødvendigt med 
en udtalelse fra autoriteten.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 51
Artikel 8, stk. 1

1. Hvis Kommissionen anmoder ansøgeren 
om supplerende oplysninger om aspekter 
vedrørende risikostyringen, fastsætter den i 
samråd med ansøgeren en frist for 
fremlæggelse af de pågældende oplysninger. 
I så fald kan fristen, jf. artikel 7, forlænges 
tilsvarende.

1. Hvis Kommissionen anmoder ansøgeren 
om supplerende oplysninger om aspekter 
vedrørende risikostyringen, fastsætter den i 
samråd med ansøgeren en frist for 
fremlæggelse af de pågældende oplysninger. 
I så fald kan Kommissionen forlænge 
fristen, jf. artikel 7, hvorefter den skal 
underrette medlemsstaterne om 
forlængelsen.

Or. en
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Ændringsforslag af Carl Schlyter og Bart Staes

Ændringsforslag 52
Artikel 8, stk. 2

2. Hvis de supplerende oplysninger ikke 
fremsendes inden for den ekstra frist, jf. stk. 
1, handler Kommissionen på grundlag af 
de allerede indsendte oplysninger.

2. Hvis de supplerende oplysninger ikke 
fremsendes inden for den ekstra frist, jf. stk. 
1, skal Kommissionen forlænge fristen, jf. 
artikel 7, eller afvise ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

Hvis ansøgerne ikke fremsender de oplysninger, der er anmodet om inden for en rimelig 
tidsfrist, bør Kommissionen have længere tid til at foretage sin vurdering.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 53
Artikel 10

Kommissionen kan forlænge de frister, der 
er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 7, enten 
på eget initiativ eller efter anmodning fra 
autoriteten, hvis sagens karakter gør det 
berettiget, jf. dog artikel 6, stk. 1, og artikel 
8, stk. 1. I givet fald underretter 
Kommissionen ansøgeren om denne 
forlængelse og om begrundelsen herfor.

Kommissionen kan forlænge de frister, der 
er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 7, enten 
på eget initiativ eller efter anmodning fra 
autoriteten, hvis sagens karakter gør det 
berettiget, jf. dog artikel 6, stk. 1, og artikel 
8, stk. 1. I givet fald underretter 
Kommissionen ansøgeren og 
medlemsstaterne om denne forlængelse og 
om begrundelsen herfor.

Or. en

Begrundelse

Ansøgeren bør altid underrettes om eventuelle forlængelser af tidsfrister. Dette gælder også 
for medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 54
Artikel 10
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Kommissionen kan forlænge de frister, der 
er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 7, enten 
på eget initiativ eller efter anmodning fra 
autoriteten, hvis sagens karakter gør det 
berettiget, jf. dog artikel 6, stk. 1, og artikel 
8, stk. 1. I givet fald underretter 
Kommissionen ansøgeren om denne 
forlængelse og om begrundelsen herfor.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af David Martin

Ændringsforslag 55
Artikel 11

Autoriteten sørger for åbenhed i forbindelse 
med sine aktiviteter, jf. artikel 38 i 
forordning (EF) nr. 178/2002. Den 
offentliggør hurtigst muligt sine udtalelser. 
Den offentliggør ligeledes anmodningerne 
om udtalelse og de fristforlængelser, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 1.

Autoriteten sørger for åbenhed i forbindelse 
med sine aktiviteter, jf. artikel 38 i 
forordning (EF) nr. 178/2002. Den 
offentliggør hurtigst muligt sine udtalelser 
samt alle ansøgninger og relateret 
materiale. Den offentliggør ligeledes 
anmodningerne om udtalelse og de 
fristforlængelser, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 56
Artikel 12, stk. 3

3. Kommissionen afgør, hvilke oplysninger 
der vil blive behandlet fortroligt, og giver 
ansøgeren meddelelse om sin beslutning.

3. Kommissionen afgør, hvilke oplysninger 
der vil blive behandlet fortroligt, og giver 
ansøgeren og medlemsstaterne meddelelse 
om sin beslutning.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør også underrettes.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 57
Artikel 12, stk. 3

3. Kommissionen afgør, hvilke oplysninger 
der vil blive behandlet fortroligt, og giver 
ansøgeren meddelelse om sin beslutning.

3. Efter ansøgeren er blevet hørt, afgør 
udvalget, hvilke oplysninger der vil blive 
behandlet fortroligt, og giver ansøgeren 
meddelelse om sin beslutning.

Or. de

Begrundelse

Ansøgeren bør have ret til at blive underrettet om afgørelsen så hurtigt som muligt. 
Fabrikanterne bør også have mulighed for at fremsætte deres holdninger og fremlægge en 
udtalelse om Kommissionens holdning.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 58
Artikel 12, stk. 3

3. Kommissionen afgør, hvilke oplysninger 
der vil blive behandlet fortroligt, og giver 
ansøgeren meddelelse om sin beslutning.

3. Kommissionen fastlægger, sammen med 
ansøgeren, hvilke oplysninger der vil blive
behandlet fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Involvering af og interaktion med ansøgeren i forbindelse med fastlæggelsen af, hvilke 
oplysninger der skal behandles fortroligt, er altafgørende i den første fase af proceduren. Det 
er den eneste måde, hvorpå man kan sikre, at oplysninger, som muligvis vil kunne skade de 
kommercielle interesser eller den videnskabelige forskning og udvikling, forbliver fortrolige. 
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 59
Artikel 12, stk. 4

4. Efter at have fået kendskab til 
Kommissionens holdning har ansøgeren 3 
uger til at trække sin ansøgning tilbage for 
dermed at sikre, at de indsendte oplysninger
forbliver fortrolige. Indtil denne frist er 
udløbet, behandles oplysningerne fortroligt.

Efter at have fået kendskab til 
Kommissionens holdning har ansøgeren 3 
uger til at trække sin ansøgning tilbage for 
dermed at sikre, at de indsendte oplysninger 
forbliver fortrolige eller anlægge en appel 
til prøvelse af Kommissionens udtalelse. 
Kommissionen skal derefter have en frist 
på to måneder til at træffe en endelig 
afgørelse vedrørende appellen. Indtil den 
oprindelige tre-ugers frist er udløbet, eller 
indtil den endelige afgørelse er truffet i 
tilfælde af en appel, behandles 
oplysningerne fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at give ansøgeren ret til at appellere Kommissionens 
afgørelser vedrørende fortrolig behandling af oplysninger.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 60
Artikel 12, stk. 6

6. Hvis en ansøger trækker eller har trukket 
sin ansøgning tilbage, anser autoriteten, 
Kommissionen og medlemsstaterne alle 
produktions- og forretningsoplysninger, 
herunder oplysninger om forskning og 
udvikling, herunder de oplysninger, hvor 
Kommissionen og ansøgeren er uenige om 
deres fortrolige karakter, som fortrolige.

6. Hvis en ansøger trækker eller har trukket 
sin ansøgning tilbage, anser autoriteten, 
Kommissionen og medlemsstaterne alle de 
oplysninger, der angives i ansøgningen, 
som fortrolige.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte ansøgerens kommercielle interesser eller videnskabelig forskning og udvikling 
er det altafgørende at beskytte ansøgerens interesser ved at behandle alle oplysninger i 
ansøgningen fortroligt. 
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 61
Artikel 12, stk. 6 a (nyt)

6a. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 10 skal 
være indeholdt i ansøgningen, må i ti år 
efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til 
fordel for en efterfølgende ansøger, 
medmindre den efterfølgende ansøger har 
indgået en aftale med den foregående 
ansøger om at måtte anvende disse data og 
oplysninger og om at dele omkostningerne 
ligeligt, når:
(a) den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, angav, 
at de videnskabelige data og andre 
oplysninger var omfattet af 
ejendomsrettigheder, og
(a) hvis den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, havde 
eneret på at kunne henvise til de 
pågældende data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder, og
(c) sundhedsanprisningen ikke ville være 
blevet godkendt, hvis ikke den foregående 
ansøger havde indsendt de pågældende 
data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder.

Or. de

Begrundelse

Inden et stof kan optages på fællesskabslisten, skal det have undergået omfattende 
toksikologiske undersøgelser.  Det er forståeligt, at de fabrikanter, som udfører disse 
undersøgelser og derved påtager sig en stor finansiel forpligtelse, ønsker at udnytte de 
fordele, der er forbundet med en godkendelse (jf. ændringsforslag 60 af Horst Schnellhardt).
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 62
Artikel 12, stk. 7 a (nyt)

7a. De videnskabelige data og andre 
oplysninger, der i henhold til artikel 10 skal 
være indeholdt i ansøgningen, må i ti år 
efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til 
fordel for en efterfølgende ansøger, 
medmindre den efterfølgende ansøger har 
indgået en aftale med den foregående 
ansøger om at måtte anvende disse data og 
oplysninger og om at dele omkostningerne 
ligeligt, når:
(a) den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, angav, 
at de videnskabelige data og andre 
oplysninger var omfattet af 
ejendomsrettigheder, og
(a) hvis den foregående ansøger, da den 
foregående ansøgning blev indgivet, havde 
eneret på at kunne henvise til de 
pågældende data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder, og
(c) sundhedsanprisningen ikke ville være 
blevet godkendt, hvis ikke den foregående 
ansøger havde indsendt de pågældende 
data, der er omfattet af 
ejendomsrettigheder. 

Or. en

Begrundelse

1. For at stimulere forskningen i og udviklingen af industrien for fødevaretilsætningsstoffer er 
det hensigtsmæssigt at beskytte data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, og som stammer 
fra den investering, som produktudviklere foretager ved indsamlingen af oplysninger og data 
i forbindelse med en ansøgning, der indgives i henhold til nærværende forordning. 
Beskyttelsen bør imidlertid begrænses til et bestemt tidsrum, således at det kan undgås, at der 
sker en unødvendig gentagelse af undersøgelser og dyreforsøg, og at konkurrencen 
skævvrides. 
2. Ti år til beskyttelse af data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, vil skabe 
overensstemmelse med EU's øvrige fødevarelovgivning, herunder forordning nr. 1829/2003 
(genmodificerede fødevarer), hvor det i artikel 31 fastsættes: "De videnskabelige data og 
andre oplysninger, der … skal være indeholdt i ansøgningen, må i ti år efter datoen for 
tilladelsens meddelelse ikke anvendes til fordel for en anden ansøger, medmindre den anden 
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ansøger har indgået en aftale med tilladelsens indehaver om at måtte anvende disse data og 
oplysninger". 


