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Förslag till förordning (KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

Kommissionens] förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 27
Skäl 7a (nytt)

(7a) De kriterier som anges för 
godkännande i förordningarna 
(EG) nr .../2006, (EG) nr .../2006 och 
(EG) nr .../2006 bör också vara uppfyllda 
för godkännande i denna förordning.

Or. en

Motivering

Detta är en självklarhet men är inte tydligt angett i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag från David Martin, Åsa Westlund

Ändringsförslag 28
Skäl 9

(9) I enlighet med det regelverk för 
riskbedömning i fråga om 
livsmedelssäkerhet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, får 
ämnen godkännas för utsläppande på 
marknaden först efter en så kvalificerad 
vetenskaplig bedömning som möjligt av de 
risker de utgör för människors hälsa. Denna 
bedömning, som skall göras under ansvar av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”, bör följas av ett 
kommissionsbeslut om riskhantering enligt 
ett föreskrivande förfarande som garanterar 
ett nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

(9) I enlighet med det regelverk för 
riskbedömning i fråga om 
livsmedelssäkerhet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, får 
ämnen godkännas för utsläppande på 
marknaden först efter en så kvalificerad 
oberoende vetenskaplig bedömning som 
möjligt av de risker de utgör för människors 
hälsa. Denna bedömning, som skall göras 
under ansvar av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, nedan kallad 
”myndigheten”, bör följas av ett 
kommissionsbeslut om riskhantering enligt 
ett föreskrivande förfarande som garanterar 
ett nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 29
Skäl 10

(10) Det medges allmänt att enbart 
vetenskapliga riskbedömningar i vissa fall
inte kan ge all den information som bör ligga 
till grund för ett beslut om riskhantering, och 
att andra berättigade och relevanta faktorer 
för det ärende som undersöks kan beaktas.

(10) Det medges allmänt att enbart 
vetenskapliga riskbedömningar inte kan ge 
all den information som bör ligga till grund 
för ett beslut om riskhantering, och att andra 
berättigade och relevanta faktorer för det 
ärende som undersöks måste beaktas.

Or. en
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Motivering

Andra berättigade och relevanta faktorer – säkerhetsåtgärder av omsorg om konsumenternas 
hälsa, rimliga tekniska behov, vinster och fördelar för konsumenterna – måste alltid beaktas. 

Ändringsförslag från David Martin, Åsa Westlund

Ändringsförslag 30
Skäl 13

(13) Det enhetliga förfarandet för 
godkännande av ämnen bör uppfylla kraven 
på öppenhet och information till allmänheten 
och samtidigt garantera den sökandes rätt att 
bevara viss information konfidentiell.

(13) Det enhetliga förfarandet för 
godkännande av ämnen bör uppfylla kraven 
på öppenhet och information till allmänheten 
och samtidigt garantera den sökandes rätt att 
bevara viss information konfidentiell i 
särskilda och motiverade fall.

Or. en

Ändringsförslag från David Martin, Åsa Westlund

Ändringsförslag 31
Skäl 16

(16) I strävan efter effektivitet och enklare 
lagstiftning bör man undersöka om det på 
medellång sikt är lämpligt att utvidga 
tillämpningsområdet för det enhetliga 
förfarandet till andra befintliga regelverk på 
livsmedelsområdet.

(16) I strävan efter effektivitet och enklare 
lagstiftning bör man undersöka om det på 
medellång sikt är lämpligt att utvidga 
tillämpningsområdet för det enhetliga 
förfarandet till andra befintliga regelverk på 
livsmedelsområdet. Vid undersökningen 
bör samtliga berörda parter höras.

Or. en

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 32
Skäl 18

(18) De åtgärder som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna förordning bör antas 
i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 

(18) De åtgärder som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna förordning bör antas 
i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
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skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter1,

skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter1. 
Kommissionen bör i förekommande fall 
rådfråga berörda parter när man 
förbereder åtgärder som skall föreläggas 
den kommitté som avses i beslutet.

__________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

__________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet 
ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

Or. en

Motivering

Man bör öppna för möjligheten att rådfråga berörda parter informellt innan något beslut 
fattas inom den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, för att garantera 
största möjliga insyn och öppenhet.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Bart Staes

Ändringsförslag 33
Artikel 1, punkt 1

1. I denna förordning fastställs ett enhetligt 
förfarande för bedömning och godkännande,
nedan kallat ”det enhetliga förfarandet, av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, 
livsmedelsaromer och 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper som används eller är avsedda att 
användas i eller på livsmedel, nedan kallade 
”ämnen”, som skall bidra till den fria 
rörligheten för dessa ämnen inom 
gemenskapen.

1. I denna förordning fastställs ett enhetligt 
förfarande för bedömning och godkännande, 
nedan kallat ”det enhetliga förfarandet, av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, 
livsmedelsaromer och 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper som används eller är avsedda att 
användas i eller på livsmedel, nedan kallade 
”ämnen”, som skall bidra till bättre 
konsumentskydd och folkhälsa inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen bör vara att garantera ett starkt skydd för folkhälsan och ett starkt 
konsumentskydd inom EU.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 34
Artikel 1, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Denna förordning gäller inte produkter 
som är godkända enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2065/2003 av den 
10 november 2003 om rökaromer som 
används eller är avsedda att användas 
i eller på livsmedel1.
__________
1 EGT L 309, 26.11.2003, s. 1.

Or. de

Motivering

Rökaromer regleras tillräckligt i förordning (EG) nr 2065/2003. Ett uttryckligt undantag gör 
rättsakten tydligare.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Bart Staes

Ändringsförslag 35
Artikel 2, punkt 1

1. Inom ramen för varje särlagstiftning på 
livsmedelsområdet skall de ämnen som får 
släppas ut på marknaden i gemenskapen 
finnas i en förteckning, nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”, vars innehåll 
skall fastställas i ovannämnda lagstiftning. 
Gemenskapsförteckningen skall uppdateras 
av kommissionen. Den skall offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

1. Inom ramen för varje särlagstiftning på 
livsmedelsområdet skall de ämnen som får 
släppas ut på marknaden i gemenskapen 
finnas i en förteckning, nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”, vars innehåll 
skall fastställas i ovannämnda lagstiftning. 
Gemenskapsförteckningen skall uppdateras i 
Europaparlamentets och rådets förordning. 
Den skall offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Många ändringar och uppdateringar i gemenskapsförteckningen har varit omstridda och 
debatterats både i Europaparlamentet och i rådet. Även om överenskommelser ofta kan nås 
i första behandlingen bör beslutet inte överlåtas till kommissionen och dess 
kommittéförfarande.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 36
Artikel 2, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Ett ämne som godkänns och tas upp 
i gemenskapsförteckningen får användas 
av varje livsmedelsföretag enligt de 
gällande bestämmelserna för respektive 
ämne, om inte användningen begränsas 
genom artikel 12.6a.

Or. de

Motivering

När ett ämne skall tas upp på gemenskapsförteckningen krävs omfattande toxikologiska 
säkerhetsstudier. En ansvarsfull producent som genomför sådana studier och har stora 
utgifter för detta har naturligtvis ett intresse av att kunna utnyttja godkännandet åtminstone 
under en viss tid (se ändringsförslag från Schnellhardt till artikel 12).

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 37
Artikel 3, punkt 2, stycke 2

För sådana uppdateringar som avses i 
artikel 2.2 b och c skall kommissionen dock 
begära ett yttrande från myndigheten bara 
om dessa uppdateringar kan leda till att 
människors hälsa påverkas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 38
Artikel 3, punkterna 3 och 4

3. Det enhetliga förfarandet skall avslutas 
med att kommissionen antar en förordning 
om uppdatering i enlighet med artikel 7. 

3. Det enhetliga förfarandet skall avslutas 
med att Europaparlamentet och rådet antar 
en förordning om uppdatering. 
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4. Med avvikelse från punkt 3, får 
kommissionen när som helst under 
förfarandets gång avsluta det enhetliga 
förfarandet och avstå från att göra den 
planerade uppdateringen om den anser att 
uppdateringen inte är motiverad. 
Kommissionen skall i förekommande fall 
beakta myndighetens yttrande, varje relevant 
bestämmelse i gemenskapslagstiftningen och 
andra berättigade faktorer av betydelse för 
det ärende som undersöks.

4. Med avvikelse från punkt 3, får 
kommissionen när som helst under 
förfarandets gång, fram tills att ett förslag 
till förordning lagts fram för 
Europaparlamentet och rådet, avsluta det 
enhetliga förfarandet och avstå från att göra 
den planerade uppdateringen om den anser 
att uppdateringen inte är motiverad. 
Kommissionen skall i förekommande fall 
beakta myndighetens yttrande, varje relevant 
bestämmelse i gemenskapslagstiftningen och 
andra berättigade faktorer av betydelse för 
det ärende som undersöks.

I sådana fall skall kommissionen, vid behov, 
informera den sökande direkt och i sin 
skrivelse ange skälen till att kommissionen 
anser att en uppdatering inte är motiverad.

I sådana fall skall kommissionen, vid behov, 
informera den sökande direkt och i sin 
skrivelse ange skälen till att kommissionen 
anser att en uppdatering inte är motiverad.

Or. en

Motivering

Gemensamma förfaranden bör bygga på medbeslutande. Ändringar och uppdateringar i 
gemenskapsförteckningen har ofta varit omstridda och debatterats både i Europaparlamentet 
och i rådet och bör därför inte överlåtas till kommissionen och dess kommittéförfarande.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Bart Staes

Ändringsförslag 39
Artikel 3, punkt 3

3. Det enhetliga förfarandet skall avslutas 
med att kommissionen antar en förordning
om uppdatering i enlighet med artikel 7.

3. Det enhetliga förfarandet skall avslutas 
med att kommissionen antar ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning
om uppdatering.

Or. en

Motivering

Många ändringar och uppdateringar i gemenskapsförteckningen har varit omstridda och 
debatterats både i Europaparlamentet och i rådet. Även om överenskommelser ofta kan nås 
i första behandlingen bör beslutet inte överlåtas till kommissionen och dess 
kommittéförfarande.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Bart Staes

Ändringsförslag 40
Artikel 4, punkt 1

1. När kommissionen har mottagit en 
ansökan om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen skall 
kommissionen

1. När kommissionen har mottagit en 
ansökan om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen skall 
kommissionen

a) skicka ett skriftligt mottagningsbevis till 
den sökande senast 14 arbetsdagar efter 
mottagandet av ansökan, och

a) skicka ett skriftligt mottagningsbevis till 
den sökande senast 14 arbetsdagar efter 
mottagandet av ansökan, och

b) vid behov, vidarebefordra ansökan till 
myndigheten och begära att den lämnar ett 
yttrande.

b) vidarebefordra ansökan till myndigheten 
och begära att den lämnar ett yttrande.

Kommissionen skall ge medlemsstaterna 
tillgång till ansökan.

Kommissionen skall ge Europaparlamentet 
och medlemsstaterna tillgång till ansökan.

Or. en

Motivering

Många ändringar och uppdateringar i gemenskapsförteckningen har varit omstridda och 
debatterats både i Europaparlamentet och i rådet. Även om överenskommelser ofta kan nås 
i första behandlingen bör beslutet inte överlåtas till kommissionen och dess
kommittéförfarande.

Ändringsförslag från David Martin

Ändringsförslag 41
Artikel 4

1. När kommissionen har mottagit en 
ansökan om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen skall 
kommissionen

1. När kommissionen har mottagit en 
ansökan om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen skall 
kommissionen

a) skicka ett skriftligt mottagningsbevis till 
den sökande senast 14 arbetsdagar efter 
mottagandet av ansökan, och

a) skicka ett skriftligt mottagningsbevis till 
den sökande senast 14 arbetsdagar efter 
mottagandet av ansökan, och

b) vid behov, vidarebefordra ansökan till 
myndigheten och begära att den lämnar ett 
yttrande.

b) vid behov, vidarebefordra ansökan till 
myndigheten och begära att den lämnar ett 
yttrande.

Kommissionen skall ge medlemsstaterna Kommissionen skall ge medlemsstaterna 
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tillgång till ansökan. och berörda parter tillgång till ansökan.
2. Om kommissionen inleder förfarandet på 
eget initiativ skall den underrätta 
medlemsstaterna om detta och vid behov 
begära ett yttrande av myndigheten.

2. Om kommissionen inleder förfarandet på 
eget initiativ skall den underrätta 
medlemsstaterna och samtliga berörda 
parter om detta och vid behov begära ett 
yttrande av myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Bart Staes

Ändringsförslag 42
Artikel 6, punkt 1

1. I vederbörligen motiverade fall då 
myndigheten begär kompletterande 
upplysningar av den sökande får den tidsfrist 
som anges i artikel 5.1 förlängas. 
Myndigheten skall, efter samråd med den 
sökande, fastställa en tidsfrist inom vilken 
dessa upplysningar kan lämnas samt 
underrätta kommissionen om den ytterligare 
tid som krävs. Om kommissionen inte 
framför några invändningar mot detta inom 
åtta arbetsdagar efter myndighetens 
underrättelse skall den tidsfrist som anges 
i artikel 5.1 automatiskt förlängas med den 
ytterligare tiden.

1. Då myndigheten begär kompletterande 
upplysningar av den sökande får den tidsfrist 
som anges i artikel 5.1 förlängas. 
Myndigheten skall, efter samråd med den 
sökande, fastställa en tidsfrist inom vilken 
dessa upplysningar kan lämnas samt 
underrätta kommissionen om den ytterligare 
tid som krävs. Om kommissionen inte 
framför några invändningar mot detta inom 
åtta arbetsdagar efter myndighetens 
underrättelse skall den tidsfrist som anges 
i artikel 5.1 automatiskt förlängas med den 
ytterligare tiden.

Or. en

Motivering

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter som myndigheten behöver för att bedöma riskerna 
med ett särskilt ämne bör tidsfristen förlängas så att en seriös riskbedömning kan göras.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 43
Artikel 7

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
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förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Europaparlamentets och rådets förordning 
om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen, med beaktande 
av myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till denna avvikelse.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till denna avvikelse.

Förordningen skall antas enligt det 
förfarande som avses i artikel 14.2.

Or. en

Motivering

Många ändringar och uppdateringar i gemenskapsförteckningen har varit omstridda och 
debatterats både i Europaparlamentet och i rådet. Även om överenskommelser ofta kan nås 
i första behandlingen bör beslutet inte överlåtas till kommissionen och dess 
kommittéförfarande.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Bart Staes

Ändringsförslag 44
Artikel 7

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen, med beaktande 
av myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till denna avvikelse.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till denna avvikelse.

Förordningen skall antas enligt det 
förfarande som avses i artikel 14.2.

Or. en
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Motivering

Många ändringar och uppdateringar i gemenskapsförteckningen har varit omstridda och 
debatterats både i Europaparlamentet och i rådet. Även om överenskommelser ofta kan nås 
i första behandlingen bör beslutet inte överlåtas till kommissionen och dess 
kommittéförfarande.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 45
Artikel 7, stycke 1

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Senast sex månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Or. de

Motivering

När ett nytt ämne har tagits fram bör företagen inte behöva vänta längre än ett år på 
godkännande. För tidskrävande förfaranden finns ändå nödvändig flexibilitet.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 46
Artikel 7, stycke 1

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Senast tre månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.
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Or. en

Motivering

1. Regulations 1831/2003 (Feed Additives) and 1829/2003 (GM Food & Feed) both allow 
three months for the Commission to draft a regulation and propose Ändringsförslags to the 
regulations for submission to the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health 
(SCFCAH); Three months instead of the long time-period of nine months, would create 
consistency with other EU food safety Regulation. 
2. A time-period of nine months is a lengthy time-period that will put a heavy and unequal 
burden on the Small and Medium Sized Enterprises (SME's) ; they usually do not have the 
resources that large established companies possess and that would give them the luxury to 
wait for procedures and outcomes (See e.g. also 6.3.1.6 of "Impact Assessment" of
"Commission Staff Working Document ; Annex to the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on food enzymes and amending Council directive 
83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, and Council 
Directive 20001/112/EC". )

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 47
Artikel 7

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Senast sex månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till denna avvikelse.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till vilka skäl som ligger 
bakom beslutet.

Förordningen skall antas enligt det 
förfarande som avses i artikel 14.2.

Förordningen skall antas enligt det 
förfarande som avses i artikel 14.2.

Or. en

Motivering

Sex månader för att lägga fram ett förslag i enlighet med kommittéförfarandet bör räcka. Om 
förslaget till förordning skiljer sig från myndighetens yttrande bör kommissionen förklara 
varför.
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Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 48
Artikel 7, stycke 1

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Senast sex månader efter det att
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Or. pl

Motivering

Förfarandet för gemensamt godkännande tar onödigt lång tid. Efter att EFSA haft 
sex månader på sig att avge sitt yttrande skall kommissionen ha nio månader på sig för att 
lägga fram ett förslag enligt kommittéförfarandet. Sex månader bör räcka för detta.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 49
Artikel 7

Senast nio månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse 
för det ärende som undersöks.

Senast sex månader efter det att 
myndigheten har lämnat sitt yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
förordning om uppdatering av 
gemenskapsförteckningen för den kommitté 
som avses i artikel 14.1, med beaktande av 
myndighetens yttrande, alla relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
och andra berättigade faktorer av betydelse
för det ärende som undersöks.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till denna avvikelse.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till vilka skäl som ligger 
bakom beslutet.

Förordningen skall antas enligt det Förordningen skall antas enligt det 
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förfarande som avses i artikel 14.2. förfarande som avses i artikel 14.2.

Or. en

Motivering

Det enhetliga förfarandet för godkännande är alltför utdraget. Först får 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet sex månader på sig att avge ett yttrande och 
sedan föreslår kommissionen nio månader för att lägga fram ett förslag i enlighet med 
kommittéförfarandet. Sex månader bör räcka för detta.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 50
Artikel 7, stycke 2a (nytt)

Om kommissionen inte begärt ett yttrande 
av myndigheten, skall den tidsfrist som 
anges i första stycket räknas från och med 
det datum då en giltig ansökan inkom till 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Även vid registreringar som inte kräver ett yttrande från myndigheten bör tidsfristen vara 
tydligt fastlagd.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 51
Artikel 8, punkt 1

1. Om kommissionen begär kompletterande 
upplysningar av den sökande i fråga om 
aspekter som rör riskhanteringen, skall 
kommissionen i samråd med den sökande 
fastställa inom vilken tidsfrist dessa 
upplysningar senast kan lämnas. I sådana 
fall får den tidsfrist som avses i artikel 7 
förlängas i enlighet med detta.

1. Om kommissionen begär kompletterande 
upplysningar av den sökande i fråga om 
aspekter som rör riskhanteringen, skall 
kommissionen i samråd med den sökande 
fastställa inom vilken tidsfrist dessa 
upplysningar senast kan lämnas. I sådana 
fall får kommissionen förlänga den tidsfrist 
som avses i artikel 7 förlängas och skall 
informera medlemsstaterna om 
förlängningen.
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Or. en

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Bart Staes

Ändringsförslag 52
Artikel 8, punkt 2

2.  Om de kompletterande upplysningarna 
inte lämnas inom den ytterligare tidsfrist 
som avses i punkt 1 skall kommissionen 
vidta åtgärder på grundval av de 
upplysningar som redan lämnats.

2. Om de kompletterande upplysningarna 
inte lämnas inom den ytterligare tidsfrist 
som avses i punkt 1 skall kommissionen 
förlänga den tidsfrist som avses i artikel 7 
eller avslå ansökan.

Or. en

Motivering

Om sökande inte kommer in med de uppgifter som krävs inom rimlig tid skall kommissionen 
ges mer tid för bedömning.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 53
Artikel 10

Kommissionen får på eget initiativ eller, vid 
behov, på begäran av myndigheten, förlänga 
de tidsfrister som avses i artikel 5.1 och 
artikel 7, om ärendets karaktär motiverar 
detta, utan att detta påverkar tillämpningen 
av artiklarna 6.1 och 8.1. I sådana fall skall 
kommissionen, vid behov, informera den 
sökande om denna förlängning och ange 
skälen till förlängningen.

Kommissionen får på eget initiativ eller, vid 
behov, på begäran av myndigheten, förlänga 
de tidsfrister som avses i artikel 5.1 och 
artikel 7, om ärendets karaktär motiverar 
detta, utan att detta påverkar tillämpningen 
av artiklarna 6.1 och 8.1. I sådana fall skall 
kommissionen informera den sökande och 
medlemsstaterna om denna förlängning och 
ange skälen till förlängningen.

Or. en

Motivering

Sökande bör alltid informeras om tidsfristerna förlängs. Även medlemsstaterna bör 
informeras.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 54
Artikel 10

Kommissionen får på eget initiativ eller, vid 
behov, på begäran av myndigheten, förlänga 
de tidsfrister som avses i artikel 5.1 och 
artikel 7, om ärendets karaktär motiverar 
detta, utan att detta påverkar tillämpningen 
av artiklarna 6.1 och 8.1. I sådana fall skall 
kommissionen, vid behov, informera den 
sökande om denna förlängning och ange 
skälen till förlängningen.

Kommissionen får på eget initiativ eller, vid 
behov, på begäran av myndigheten, förlänga 
de tidsfrister som avses i artikel 5.1 och 
artikel 7, om ärendets karaktär motiverar 
detta, utan att detta påverkar tillämpningen 
av artiklarna 6.1 och 8.1. I sådana fall skall 
kommissionen informera den sökande om 
denna förlängning och ange skälen till 
förlängningen.

Or. de

Motivering

Den sökande bör i varje fall informeras om en förlängning. Endast om den sökande i god tid 
informeras och får veta skälet till förlängningen kan tillförlitlig planering göras. 

Ändringsförslag från David Martin

Ändringsförslag 55
Artikel 11

Myndigheten skall säkerställa öppenhet i sin 
verksamhet i enlighet med artikel 38 i 
förordning (EG) nr 178/2002. Den skall 
särskilt utan dröjsmål offentliggöra sina 
yttranden. Den skall dessutom offentliggöra 
begäranden om yttranden och förlängningar 
av de tidsfrister som avses i artikel 6.1.

Myndigheten skall säkerställa öppenhet i sin 
verksamhet i enlighet med artikel 38 i 
förordning (EG) nr 178/2002. Den skall 
särskilt utan dröjsmål offentliggöra sina 
yttranden samt alla ansökningar och 
vidhängande material. Den skall dessutom 
offentliggöra begäranden om yttranden och 
förlängningar av de tidsfrister som avses i 
artikel 6.1.

Or. en

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 56
Artikel 12, punkt 3

3. Kommissionen skall avgöra vilka 3. Kommissionen skall avgöra vilka 
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uppgifter som får vara konfidentiella och 
informera den sökande om detta.

uppgifter som får vara konfidentiella och 
informera den sökande och 
medlemsstaterna om detta.

Or. en

Motivering

Även medlemsstaterna bör informeras.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 57
Artikel 12, punkt 3

3. Kommissionen skall avgöra vilka
uppgifter som får vara konfidentiella och 
informera den sökande om detta.

3. Efter samråd med den sökande skall 
kommissionen avgöra vilka uppgifter som 
får vara konfidentiella och informera den 
sökande om detta.

Or. de

Motivering

Den sökande måste ha rätt att i god tid bli underrättad om beslutet. Dessutom bör 
producenterna ha möjlighet att lägga fram sin syn på saken och sina åsikter om 
kommissionens inställning.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 58
Artikel 12, punkt 3

3. Kommissionen skall avgöra vilka 
uppgifter som får vara konfidentiella och 
informera den sökande om detta.

3. Kommissionen skall i samråd med den 
sökande avgöra vilka uppgifter som får vara 
konfidentiella.

Or. en

Motivering

Att den sökande får delta i och påverka beslutet om vilka uppgifter som får vara 
konfidentiella är viktigt i början av förfarandet. Först då kan det garanteras att den 
information, som annars i sin helhet skulle kunna skada den sökandes kommersiella intressen 
eller intressen i vetenskaplig forskning och utveckling, förblir konfidentiell.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 59
Artikel 12, punkt 4

4. Efter att ha fått kännedom om 
kommissionens ståndpunkt skall den 
sökande ha tre veckor på sig att dra tillbaka 
sin ansökan i syfte att bevara de uppgifter 
som lämnats konfidentiella. 
Konfidentialiteten skall bevaras tills denna 
tidsfrist har löpt ut.

4. Efter att ha fått kännedom om 
kommissionens ståndpunkt skall den 
sökande ha tre veckor på sig att dra tillbaka 
sin ansökan i syfte att bevara de uppgifter 
som lämnats konfidentiella eller överklaga 
kommissionens ståndpunkt. Kommissionen 
skall därefter ha två månader på sig att 
fatta ett slutgiltigt beslut om överklagandet. 
Konfidentialiteten skall bevaras tills den 
inledande treveckorstidsfristen har löpt ut, 
eller om ståndpunkten överklagas, tills 
slutgiltigt beslut har fattats.

Or. en

Motivering

Syftar till att ge sökanden rätt att överklaga kommissionens beslut som avser konfidentiell 
information.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 60
Artikel 12, punkt 6

6. Om en sökande drar tillbaka eller har 
dragit tillbaka en ansökan skall 
myndigheten, kommissionen och 
medlemsstaterna respektera 
konfidentialiteten i de kommersiella och 
industriella uppgifterna, inklusive 
information om forskning och utveckling 
samt uppgifter om vars konfidentialitet 
kommissionen och den sökande är oense.

6. Om en sökande drar tillbaka eller har 
dragit tillbaka en ansökan skall 
myndigheten, kommissionen och 
medlemsstaterna respektera 
konfidentialiteten för all information i 
ansökan.

Or. en
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Motivering

För att skydda den sökandes kommersiella intressen eller intressen i vetenskaplig forskning 
och utveckling är det viktigt att all informationen i ansökan i sin helhet förblir konfidentiell.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 61
Artikel 12, punkt 6a (ny)

6a. De vetenskapliga data och övrig 
information som ges i ansökan får inte 
användas till förmån för en efterföljande 
sökande under en tioårsperiod räknat från 
dagen för godkännandet, om inte den 
senare sökanden har kommit överens med 
den tidigare sökanden att dessa uppgifter 
får användas. Detta gäller om
a) ifrågavarande vetenskapliga data och 
övrig information har förklarats 
äganderättsligt skyddade av den tidigare 
sökanden när den tidigare ansökan 
lämnades in,
b) den tidigare sökanden hade ensamrätt 
att använda de äganderättsligt skyddade 
uppgifterna när den tidigare ansökan 
lämnades in, samt
c) godkännandet av livsmedelstillsatsen, 
livsmedelsenzymet och livsmedelsaromen 
inte kunde ha godkänts utan de 
äganderättsligt skyddade data som lämnats 
in av den tidigare sökanden.

Or. de

Motivering

När ett ämne skall tas upp på gemenskapsförteckningen krävs omfattande toxikologiska 
säkerhetsstudier. En ansvarsfull producent som genomför sådana studier och har stora 
utgifter för detta har naturligtvis ett intresse av att kunna utnyttja godkännandet åtminstone 
under en viss tid.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 62
Artikel 12, punkt 7a (ny)

7a. De vetenskapliga data och övrig 
information som sökanden ger får inte 
användas till förmån för en efterföljande 
sökande under en tioårsperiod räknat från 
dagen för godkännandet, om inte den 
senare sökanden har kommit överens med 
den tidigare sökanden att dessa uppgifter 
får användas och att kostnaderna delas i 
enlighet därmed. Detta gäller om
a) ifrågavarande vetenskapliga data och 
övrig information förklarades 
äganderättsligt skyddade av den tidigare 
sökanden när den tidigare ansökan 
lämnades in,
b) den tidigare sökanden hade ensamrätt 
att använda de äganderättsligt skyddade 
uppgifterna när den tidigare ansökan 
lämnades in, samt
c) livsmedelstillsatsen inte kunde ha 
godkänts utan de äganderättsligt skyddade 
data som lämnats in av den tidigare 
sökanden.

Or. en

Motivering

1. In order to stimulate Research and Development within the food additive industry, it is 
appropriate to protect proprietary data that result from investment made by innovators for 
the gathering of the information and data that support the application under this Regulation. 
This protection however should be limited in time in order to avoid unnecessary duplication 
of studies, repetition of animal testing and not to impair competition. 
2. A time period of 10 years in order to protect proprietary data would create consistency 
with the other EU food safety legislation 1829/2003 (GM Food & Feed), where Artikel 31 
states that "The scientific data and other information in the application may not be used for 
the benefit of another applicant for a period of 10 years  from the date of authorisation, 
unless the other applicant has agreed with the authorisation holder." 


