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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.



(Ekstern oversættelse) 

PR\558081DA.doc 3/11 PE 355.470v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................9



(Ekstern oversættelse) 

PE 355.470v01-00 4/11 PR\558081DA.doc

DA



(Ekstern oversættelse) 

PR\558081DA.doc 5/11 PE 355.470v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF 
om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 
94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler
(KOM(2004)0650 - C6-0139/2004 - 2004/0237(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0650)1,

- der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 95 (C6-0139/2004),

- der henviser til forretningsordenens artikel 51,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 5

(5) På grundlag af en udtalelse fra EFSA af 
26. november 2003 ændres de eksisterende 
tilladelser for at holde nitrosaminniveauet 
så langt nede som muligt ved at begrænse 
mængden af nitrit og nitrat, der tilsættes til 
levnedsmidler, samtidig med at disses 
mikrobiologiske sikkerhed bibeholdes. 
EFSA anbefaler, at nitrit- og 
nitratværdierne reguleres i lovgivningen 

(5) På grundlag af en udtalelse fra EFSA af 
26. november 2003 ændres de eksisterende 
tilladelser for at holde nitrosaminniveauet
så langt nede som muligt ved at begrænse 
mængden af nitrit og nitrat, der tilsættes til 
levnedsmidler, samtidig med at disses 
mikrobiologiske sikkerhed bibeholdes. 
EFSA anbefaler, at nitrit- og 
nitratværdierne reguleres i lovgivningen 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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som "tilsat mængde". EFSA er af den 
opfattelse, at den tilsatte mængde nitrit 
snarere end restmængden bidrager til at 
hæmme C. botulinum. De gældende 
bestemmelser bør ændres således, at 
maksimalgrænseværdierne, jf. EFSA's 
bemærkninger, for indholdet i ikke-
varmebehandlede og varmebehandlede 
kødprodukter samt i ost og fisk fastsættes 
som tilsatte mængder.  For visse 
traditionelt fremstillede kødprodukter bør 
der dog fastsættes maksimalgrænseværdier 
for restkoncentrationer.

som "tilsat mængde". EFSA er af den 
opfattelse, at den tilsatte mængde nitrit 
snarere end restmængden bidrager til at 
hæmme C. botulinum. De gældende 
bestemmelser bør ændres således, at 
maksimalgrænseværdierne, jf. EFSA's 
bemærkninger, for indholdet i ikke-
varmebehandlede og varmebehandlede 
kødprodukter samt i ost og fisk fastsættes 
som tilsatte mængder.  For visse 
traditionelt fremstillede kødprodukter bør 
der i exceptionelle tilfælde dog fastsættes 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer under forudsætning 
af, at produkterne er tilstrækkeligt angivet 
og identificeret.

Begrundelse

Med dette direktiv indføres reglen om fastlæggelse af den godkendte mængde nitrat/nitrit, der 
tilsættes levnedsmidler for at holde nitrosaminniveauet så lavt som muligt. De af 
Kommissionen foreslåede undtagelser fra denne regel for traditionelt fremstillede produkter 
med en angivelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer bør kun finde 
anvendelse i exceptionelle tilfælde.  Produkterne bør klart identificeres som produkter til 
lokalt salg og forbrug. 

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 8

(8) Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler har vurderet oplysningerne 
om sikkerheden ved erythritol og afgav 
udtalelse herom den 5. marts 2003.  
Komitéen konkluderede, at det er 
acceptabelt at anvende erythritol som 
tilsætningsstof til levnedsmidler.  
Komitéen noterer sig også, at erythritol kan 
virke afførende, men først efter indtagelse 
af en højere dosis af stoffet, end det er 
tilfældet med andre polyoler. Erythritol har 
ud over virkningen som sødestof også 
mange andre tekniske egenskaber, som er 
af stor betydning i en bred vifte af 
levnedsmidler, fra konfekture til 
mejeriprodukter. Stoffet fungerer blandt 

(8) Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler har vurderet oplysningerne 
om sikkerheden ved erythritol og afgav 
udtalelse herom den 5. marts 2003.  
Komitéen konkluderede, at det er 
acceptabelt at anvende erythritol som 
tilsætningsstof til levnedsmidler.  
Komitéen noterer sig også, at erythritol kan 
virke afførende, men først efter indtagelse 
af en højere dosis af stoffet, end det er 
tilfældet med andre polyoler. Erythritol har 
ud over virkningen som sødestof også 
mange andre tekniske egenskaber, som er 
af stor betydning i en bred vifte af 
levnedsmidler, fra konfekture til 
mejeriprodukter. Stoffet fungerer blandt 
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andet som smagsforstærker, bærestof, 
fugtighedsbevarende middel, stabilisator, 
fortykningsmiddel, fyldemiddel og 
kompleksdanner. Det må tillades at 
anvende erythritol i de samme 
levnedsmidler, som de andre, allerede 
tilladte polyoler kan anvendes i i dag.  
Desuden må direktiv 94/35/EF ændres, idet 
erythritol i lighed med de andre polyoler, 
der allerede er tilladt, også kan anvendes 
som sødestof. Erythritol må også undtages 
fra bestemmelsen om, at det i 
mærkningen af sødestoffer til bordbrug, 
som indeholder polyoler, skal anføres, at 
indtagelse af stoffet kan virke afførende.

andet som smagsforstærker, bærestof, 
fugtighedsbevarende middel, stabilisator, 
fortykningsmiddel, fyldemiddel og 
kompleksdanner. Det må tillades at 
anvende erythritol i de samme 
levnedsmidler, som de andre, allerede 
tilladte polyoler kan anvendes i i dag.  
Desuden må direktiv 94/35/EF ændres, idet 
erythritol i lighed med de andre polyoler, 
der allerede er tilladt, også kan anvendes 
som sødestof. (Tekst udgår)

Begrundelse

Selv om erythritol har den højeste af alle polyolers toleranceværdi i forhold til fordøjelsen, er 
det stadig en polyol. Det kan derfor ikke anbefales at undtage erythritol fra bestemmelsen om 
mærkning vedrørende stoffets afførende virkning som fastlagt i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
94/35/EF.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 2, NR 1

Artikel 5, stk. 2 (direktiv 94/35/EF)

(1) I artikel 5, stk. 2, erstattes "polyoler" 
med "polyoler bortset fra E 968 
erythritol".

udgår

Begrundelse

Undtagelsen af erythritol fra bestemmelsen om mærkning vedrørende stoffets afførende 
virkning slettes som fastlagt i artikel 5, stk. 2, i direktiv 94/35/EF.
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Ændringsforslag 4
BILAG I, NR. 4 (C A) (nyt)
Bilag IV (direktiv 95/2/EF)

Europa-Parlamentets ændringsforslag

"(a) Der tilføjes følgende rækker:

E-nr. Navn Levnedsmiddel Maksimumsmængde, 
der må tilsættes under 
fremstillingsprocessen

E 1204 Pullulan Kosttilskud som defineret i 
direktiv 2002/46/EF i form af 
kapsler eller tabletter

quantum satis

E 1204 Pullulan Spiselig film med smag og 
mikropastiller (til at give frisk 
ånde)

quantum satis"

Begrundelse

Pullulan inddrages som et nyt tilsætningsstof i kosttilskud i form af kapsler og tabletter samt i 
spiselig film med smag og mikropastiller (til at give frisk ånde) efter den positive udtalelse fra 
EFSA den 13. juli 2004.
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BEGRUNDELSE

1. Målet med dette direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer 
til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i 
levnedsmidler er at tilpasse det til den videnskabelige udvikling og det teknologiske 
fremskridt. Der anvendes to metoder til at nå dette mål: ændring af den eksisterende 
positivliste over tilladte tilsætningsstoffer og tilladelse til nye tilsætningsstoffer. 

2. I henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 2003/114 skal Kommissionen og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet tage vilkårene for anvendelse af flere 
tilsætningsstoffer op til revision. I rapporten om udviklingen i reevalueringen af visse 
tilsætningsstoffer fokuseredes der især på E 251 og 252 (nitrater) og E 249 og E 250 
(nitritter), hvilket førte til en debat blandt medlemsstaterne. 

3. I lyset af revisionen af anvendelsen af nitrit- og nitratsalte - konserveringsmidler, der 
er tilladt til anvendelse i kødprodukter, ost og visse fiskerivarer - tog Kommissionen højde for 
EF-Domstolens dom af 20. marts 2003. I sagen Danmark mod Kommissionen fandt 
Domstolen, at Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidlers udtalelse fra 1995, hvori der 
blev sat spørgsmålstegn ved maksimalgrænseværdien for nitritter i henhold til direktiv 
95/2/EF, ikke var blevet overholdt. I sin udtalelse af 26. november 2003 gentog EFSA, at det 
er nødvendigt at sænke maksimalgrænseværdierne for nitritter og nitrater for at holde 
nitrosaminniveauet så lavt som muligt.  

I dette direktiv foreslår Kommissionen en ny metode til at fastslå det tilladte niveau for 
nitritter/nitrater i levnedsmidler. I stedet for den eksisterende overvågning af restmængden af 
nitritter/nitrater i kødprodukter er det i stedet niveauet af tilsat mængde, der indføres som 
overvågningsmetode. Undtagelserne fra reglen (højere tilladt restmængde) gælder kun 
traditionelt fremstillede kødprodukter fra Det Forenede Kongerige (bilag 1). Flere 
medlemsstater har også anmodet om afvigelser for deres traditionelle kødprodukter, selv om 
nogle af disse generelt var imod indførelsen af særlige undtagelser for nitritter og nitrater og 
sætter spørgsmålstegn ved, om der rent teknologisk er behov for dem. Dermed rejses 
spørgsmålet om principper i lyset af tilladelsen til særlige afvigelser. Ordføreren støtter den 
foreslåede metode til at fastslå maksimalgrænseværdier for nitritter/nitrater som tilsat 
mængde. Afvigelser bør derfor kun forekomme sjældent, og de undtagne produkter skal 
angives og identificeres på tilstrækkelig vis. 

4. Med direktiv 2003/52/EF blev markedsføringen af minibægre med gelé, der 
indeholder tilsætningsstoffet E 425 konjac, suspenderet. Kommissionen fulgte EFSA's 
udtalelse af 13. juli 2004 og forbød markedsføring og import af minibægre med gelé 
indeholdende geldannende tilsætningsstoffer fra tang og visse typer gummi på grund af 
risikoen for kvælning. I dette direktiv foreslår Kommissionen, at stofferne E 400 til 407, E 
407a, E 410, E 412 til 415, E 417 og E 418 forbydes i lyset af den risiko, der er forbundet med 
dem, når de anvendes i minibægre med gelé. Blandt disse er flere lovligt markedsførte 
tilsætningsstoffer, som overholder de krævede EU-sikkerhedsstandarder for anvendelse i 
fødevarer som f.eks. E 410 johannesbrødkernemel, E 425 xanthangummi og E 418 



(Ekstern oversættelse) 

PE 355.470v01-00 10/11 PR\558081DA.doc

DA

gellangummi. 

Producenterne satte spørgsmålstegn ved fremgangsmåden med at forbyde stofferne og 
foreslog at forbyde "usikre produkter" i stedet for de stoffer, de bestod af. De sikre stoffer i 
andre produkter ville være fri for forbrugernes mistanke på grund af forbuddet mod at 
markedsføre et enkelt usikkert produkt. EFSA's videnskabelige panel mente, at navnlig 
formen, størrelsen og indtagelsesmåden menes at udgøre den største fysiske risiko, selv om 
risikoen også synes at være forbundet med de kemiske og fysiske egenskaber af de 
tilsætningsstoffer, der danner produktets gelé.  For at ændre denne tilgang er der behov for en 
revision af forordning 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen. 

5. Blandt de nyligt tilladte sødestoffer er erythritol, der smager næsten som sukker, og 
som ifølge EFSA er acceptabel. Det er et sukkerlignende sødestof uden kalorier, der anvendes 
som smagsforstærker i drikkevarer og har en højere absorptionshastighed end andre polyoler. 
Selv om erythritol har den højeste af alle polyolers toleranceværdi i forhold til fordøjelsen, er 
det dog stadig en polyol, et sødestof til levnedsmidler. I lyset af den mulige afførende 
virkning medtog Kommissionen ikke anvendelse af erythritol i drikkevarer, men foreslog at 
undtage erythritol fra bestemmelsen om, at det i mærkningen af sødestoffer til bordbrug, som 
indeholder polyoler, skal anføres, at indtagelse af stoffet kan virke afførende. For at fjerne 
enhver tvivl om den afførende virkning af drikkevarer foreslog producenterne at sænke den 
anvendte mængde til 1,5 %. I flere EU-lande er det tilladt at tilsætte 3,5 % eller mere 
erythritol i drikkevarer. Flere medlemsstater mener, at erythritol ikke skal undtages fra reglen 
om mærkning med angivelse af den afførende virkning. Ordføreren støtter dette, men ønsker 
ikke desto mindre at undersøge muligheden for at tillade, at der tilsættes 1,5 % erythritol til 
drikkevarer, hvorpå det anføres, at indtagelse kan virke afførende.   

6. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede i april 2003, at det er 
acceptabelt at anvende sojabønnehemicellulose i levnedsmidler. Der er dog visse forbehold 
om anvendelse af dette stof på grund af den potentielle allergirisiko, særligt med hensyn til 
stigningen i forstegte kartofler, aromaer og gelévarer. I lyset af den potentielle allergirisiko 
bør forbrugerne oplyses om, at produktet er sojabaseret og sælges pakket og mærket. I 
henhold til direktiv 2003/89/EF er denne mærkning fra producenternes side allerede et 
lovkrav.  

7. Sulfitter udgør tilsyneladende en risiko for astmatikere og bør derfor holdes på så lavt 
et niveau som muligt (under 10 mg/kg). Nogle importører har gjort opmærksom på, at rå rejer 
overholder maksimalgrænseværdien for sulfitdioxid, men ikke kogte rejer (det tilladte niveau 
er da lavere). Ordføreren er enig med Kommissionen i, at anvendelsen af sulfitdioxid i 
levnedsmidler generelt bør begrænses. Tilfældet med rå og kogte krebsdyr er imidlertid en 
uregelmæssighed, der skal ændres. Vi foreslår, at Kommissionen anmoder EFSA om en 
udtalelse i dette særlige tilfælde. 

Den acceptable mængde sulfitdioxid er ligeledes relevant i forbindelse med 
overfladebehandling af frugt og grøntsager og maksimalgrænseværdien for tørret frugt. 
Ordføreren mener ikke, at tendensen til at forøge niveauet af sulfitdioxid er acceptabel. 
Kommissionen bør imidlertid foretage en mere detaljeret analyse af mængden af sulfitdioxid i 
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tørret frugt, samt når denne behandles yderligere (tørret frugt må indeholde op til 2.000 
mg/kg, men efter yderligere behandling er mængden i frugten reduceret til 100 mg/kg; 
mængden af sulfitdioxid falder ikke mærkbart under pasteurisering eller under den 
efterfølgende opbevaring).

8. Det nye tilsætningsstof pullulan, som EFSA har tilladt til anvendelse i levnedsmidler, 
behandles endnu ikke i direktivet. Det videnskabelige panel har vurderet, at pullulan som et 
nyt tilsætningsstof til levnedsmidler (levnedsmidler i form af kapsler eller overtrukne 
tabletter) eller som spiselig film med smag (spiselig film, der giver frisk ånde) er sikkert med 
hensyn til menneskeligt konsum.

Pullulan er et hvidt eller flødefarvet smagløst, lugtfrit pulver, et polysaccharid fremstillet af 
gær. Det forekommer naturligt og har filmdannende egenskaber og kan derfor anvendes i 
stedet for gelatine (særligt til vegetarer) eller andre filmdannende polymerer i visse 
levnedsmidler. Den lave gennemtrængelighed for oxygen i pullulanfilm beskytter 
modtagelige ingredienser mod nedbrydning og bevarer dermed produktets ernæringsmæssige 
og organoleptiske kvalitet. Anvendt på den foreslåede måde og indtaget som foreskrevet - ca. 
2,3 g pullulan pr. dag - udgør stoffet ikke nogen sundhedsrisiko.
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