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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och 
direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel
(KOM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0650)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0139/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 5

(5) På grundval av ett yttrande från 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, som avgavs den 
26 november 2003, ändras gällande 
godkännanden så att mängden nitrit och 
nitrat som får tillsättas livsmedel sänks för 
att nivån av nitrosaminer skall hållas så låg 
som möjligt samtidigt som livsmedlens 
mikrobiologiska säkerhet bibehålls. EFSA 
rekommenderar att nitrit- och nitrathalterna 
i lagstiftningen skall fastställas som 

(5) På grundval av ett yttrande från 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, som avgavs den 
26 november 2003, ändras gällande 
godkännanden så att mängden nitrit och 
nitrat som får tillsättas livsmedel sänks för 
att nivån av nitrosaminer skall hållas så låg 
som möjligt samtidigt som livsmedlens 
mikrobiologiska säkerhet bibehålls. EFSA 
rekommenderar att nitrit- och nitrathalterna 
i lagstiftningen skall fastställas som 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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”tillsatsmängd”. EFSA anser att det är den 
tillsatta mängden nitrit och inte 
restmängden som hämmar tillväxten av 
C. botulinum. De gällande bestämmelserna 
bör ändras på ett sådant sätt att de av EFSA 
angivna gränsvärdena som tillåts i 
icke-värmebehandlade och 
värmebehandlade köttprodukter och i ost 
och fisk fastställs som tillsatsmängd. För 
vissa traditionellt framställda köttprodukter 
bör dock gränsvärden för resthalten 
fastställas. 

”tillsatsmängd”. EFSA anser att det är den 
tillsatta mängden nitrit och inte 
restmängden som hämmar tillväxten av 
C. botulinum. De gällande bestämmelserna 
bör ändras på ett sådant sätt att de av EFSA 
angivna gränsvärdena som tillåts i 
icke-värmebehandlade och 
värmebehandlade köttprodukter och i ost 
och fisk fastställs som tillsatsmängd. För 
vissa traditionellt framställda köttprodukter 
bör dock undantagsvis gränsvärden för 
resthalten fastställas, under förutsättning 
att dessa produkter tillräckligt noggrant 
anges och identifieras. 

Motivering

I detta direktiv föreskrivs det gränsvärden för tillsatsmängderna av nitrit och nitrat i 
livsmedel samt att dessa tillsatsmängder skall fastställas på ett sådant sätt att nivån av 
nitrosaminer blir så låg som möjligt. För traditionellt framställda produkter har 
kommissionen undantagsvis föreslagit att gränsvärdena skall hänföra sig till resthalterna av 
ovannämnda ämnen. Detta bör dock inte få förekomma annat än i sällsynta undantagsfall. 
Produkterna i fråga bör klart identifieras såsom avsedda att säljas och förtäras lokalt.

Ändringsförslag 2
SKÄL 8

(8) Vetenskapliga kommittén för livsmedel 
har utvärderat uppgifterna om säkerheten 
när det gäller erytritol och avgav sitt 
yttrande den 5 mars 2003. Kommittén kom 
fram till att användningen av erytritol som 
livsmedelstillsats kan godtas. Kommittén 
påpekar också att erytritol har en laxerande 
effekt, men först vid en högre dos än andra 
sockeralkoholer. Erytritol har många icke 
sötande tekniska egenskaper som är av 
betydelse i en rad livsmedel – från 
konfektyrvaror till mejeriprodukter – bland 
annat som smakförstärkare, bärare, 
fuktighetsbevarande medel, 
stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel, 
fyllnadsmedel och komplexbildare. 
Användningen av erytritol bör godkännas 
för samma användningsområden som andra 
nu godkända sockeralkoholer. Det är 

(8) Vetenskapliga kommittén för livsmedel 
har utvärderat uppgifterna om säkerheten 
när det gäller erytritol och avgav sitt 
yttrande den 5 mars 2003. Kommittén kom 
fram till att användningen av erytritol som 
livsmedelstillsats kan godtas. Kommittén 
påpekar också att erytritol har en laxerande 
effekt, men först vid en högre dos än andra 
sockeralkoholer. Erytritol har många icke 
sötande tekniska egenskaper som är av 
betydelse i en rad livsmedel – från 
konfektyrvaror till mejeriprodukter – bland 
annat som smakförstärkare, bärare, 
fuktighetsbevarande medel, 
stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel, 
fyllnadsmedel och komplexbildare. 
Användningen av erytritol bör godkännas 
för samma användningsområden som andra 
nu godkända sockeralkoholer. Det är 
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dessutom nödvändigt att ändra 
direktiv 94/35/EG, eftersom erytritol även 
kan användas som sötningsmedel i likhet 
med övriga nu godkända sockeralkoholer. 
Det är också nödvändigt att undanta 
erytritol från bestämmelsen om märkning 
när det gäller den laxerande effekten hos 
bordssötningsmedel som innehåller 
sockeralkoholer.

dessutom nödvändigt att ändra 
direktiv 94/35/EG, eftersom erytritol även 
kan användas som sötningsmedel i likhet 
med övriga nu godkända sockeralkoholer. 

Motivering

Trots att erytritol tolereras bäst av alla polyoler vid matsmältningen är det likväl fråga om en 
polyol. Därför är det inte tillrådligt att erytritol undantas från märkningsbestämmelsen i 
artikel 5.2 i direktiv 94/35/EG med den varning för eventuell laxerande effekt som ingår där.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 2, LED 1

Artikel 5, punkt 2 (direktiv 94/35/EG)

(1) I artikel 5.2 skall ordet 
”sockeralkoholer” ersättas med orden 
”sockeralkoholer utom E 968 erytritol”.

utgår

Motivering

Här stryks föreskriften om att erytritol undantas från märkningsbestämmelsen i artikel 5.2 i 
direktiv 94/35/EG med den varning för eventuell laxerande effekt som ingår där.

Ändringsförslag 4
BILAGA I, PUNKT 4, LED CA (nytt)

Bilaga IV (direktiv 95/2/EG)

E 1204 pullulan Kosttillskott enligt definitionen i 
direktiv 2002/46/EG i form av 
kapslar och tabletter

E 1204 pullulan Ätbara smaksatta filmer och små 
tabletter (för uppfriskande av 
andedräkten)
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Motivering

Här tas pullulan med som ett nytt tillsättningsmedel att användas i kosttillskott i form av 
kapslar och tabletter liksom i ätbara smaksatta filmer och små tabletter (för uppfriskande av 
andedräkten), efter att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet uttalat sig positivt om 
detta den 13 juli 2004.
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MOTIVERING

1. Avsikten med detta direktiv om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser 
än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i 
livsmedel är en anpassning mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 
Två metoder föreslås för att uppnå syftet: ändring av den nuvarande positivlistan över tillåtna 
tillsatser samt godkännande av nya ämnen. 

2. I enlighet med artikel 2.1 i direktiv 2003/114 uppmanades kommissionen och 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) att se över villkoren för 
användningen av flera tillsatser. Rapporten om utvecklingen av översynen av vissa tillsatser, i 
vilken man särskilt inriktade sig på E 251 och E 252 (nitrater) samt E 249 och E 250 (nitriter), 
gav upphov till en debatt bland medlemsstaterna. 

3. Vid översynen av användningen av nitrat- och nitritsalter – konserveringsmedel som får 
användas i köttprodukter, ost och vissa fiskprodukter – har kommissionen tagit hänsyn till 
EG-domstolens dom av den 20 mars 2003. I målet Danmark mot kommissionen beslutade 
domstolen att Vetenskapliga kommittén för livsmedels yttrande från 1995, i vilket man 
ifrågasatte gränsvärdena för nitrit enligt direktiv 95/2/EG, inte hade följts. I sitt yttrande 
den 26 november 2003 upprepade EFSA att den maximala mängden nitrat och nitrit måste 
sänkas för att nivån av nitrosaminer skall hållas så låg som möjligt. 

I detta direktiv föreslår kommissionen en ny metod för att fastställa den godkända halten av 
nitrat och nitrit i livsmedel. I stället för att som hittills kontrollera resthalterna av nitrat och 
nitrit i köttprodukter inför man de halter som fastställs som tillsatshalter som kontrollvärde. 
De enda undantagen från regeln (högre tillåtna resthalter) är traditionellt framställda 
köttprodukter från Förenade kungariket (bilaga 1). Flera medlemsstater har begärt att även 
deras traditionella köttprodukter skall undantas, även om några av dem rent allmänt motsatte 
sig införandet av specifika undantag för nitrater och nitriter och även ifrågasätter det tekniska 
behovet av dessa. Principfrågan om godkännandet av särskilda undantag är således väckt. Er 
föredragande stöder den föreslagna metoden att fastställa maximihalterna av nitrater och 
nitriter som tillsatshalter. Undantagen bör därför vara få, och undantagna produkter måste 
specificeras och identifieras på ett fullgott sätt. 

4. Genom direktiv 2003/52/EG sköt man upp utsläppandet på marknaden av gelégodis i 
minibägare som innehåller livsmedelstillsatsen E 425 konjak. Kommissionen följde EFSA:s 
yttrande av den 13 juli 2004 och förbjöd utsläppandet på marknaden och import av gelégodis i 
minibägare som innehåller gelbildande tillsatser från alger och/eller vissa gummisorter, detta 
på grund av den kvävningsrisk som föreligger. I detta direktiv föreslås att ämnena E 400–407, 
E 407a, E 410, E 412–415, E 417 och E 418 förbjuds, med hänsyn till att de kan utgöra en 
risk när de används i gelégodis i minibägare. Bland dem finns flera lagligt saluförda tillsatser 
som uppfyller EU:s säkerhetsnormer för användning i livsmedel, såsom E 410 fruktkärnmjöl, 
E 415 xantangummi och E 418 gellangummi.

Tillverkarna ifrågasatte ”strategin att förbjuda ämnen” och föreslog att man skulle förbjuda 
”osäkra produkter” snarare än de ämnen som dessa består av. Säkra ämnen i andra produkter 
skulle då undgå den misstänksamhet bland konsumenterna som ett säljförbud för en osäker 
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produkt orsakar. EFSA:s vetenskapliga panel ansåg att särskilt formen, storleken och 
intagningssättet är att betrakta som den största fysiska risken, även om denna risk också tycks 
ha samband med de kemiska och fysiska egenskaper hos de livsmedelstillsatser som ger 
produktens gelékonsistens. För att ändra strategin måste förordning nr 178/2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning revideras. 

5. Bland nyligen godkända sötningsmedel har EFSA bedömt att erytritol, med en smak nära 
socker, kan godtas. Det är ett sockerliknande bulksötningsmedel utan kalorier som förstärker 
smaken i drycker och som absorberas snabbare än andra sockeralkoholer. Även om erytritol 
är mest lättsmält av alla sockeralkoholer är det likväl en sockeralkohol, ett närande 
sötningsmedel. Med hänsyn till en möjlig laxerande verkan inkluderade kommissionen inte 
användningen av erytritol i drycker, men föreslog att erytritol skulle undantas från den 
bestämmelse som anger att bordsötningsmedel som innehåller sockeralkoholer skall ha en 
märkning angående den laxerande effekten. För att dämpa oron över den laxerande effekten i 
drycker svarade tillverkarna med ett förslag om att sänka mängden till 1,5 procent. I flera 
utomeuropeiska länder får 3,5 procent erytritol eller mer tillsättas till drycker. Flera 
medlemsstater anser att erytritol inte bör undantas från bestämmelsen om märkning om den 
laxerande effekten. Er föredragande stöder detta, men vill ändå undersöka möjligheten att 
tillåta halter på upp till 1,5 procent erytritol i drycker, med märkning om dess möjliga 
laxerande verkan.

6. I april 2003 fastslog Vetenskapliga kommittén för livsmedel att en sojabönshemicellulosa
kan godtas för användning i livsmedel. Det finns dock reservationer mot användningen av 
detta ämne på grund av risken för allergiska reaktioner, särskilt med hänsyn till ökningen i 
förstekt potatis, aromer och gelévaror. Mot bakgrund av den möjliga risken för allergiska 
reaktioner bör konsumenterna informeras om att produkten, som bör säljas förpackad och 
märkt, är framställd av sojabönor. Märkningen är redan en lagstadgad skyldighet för 
tillverkarna enligt direktiv 2003/89/EG.

7. Sulfiter antas utgöra en risk för astmatiker, och halterna bör därför hållas så låga som 
möjligt (maximihalt under 10 mg/kg). Några importörer har uppmärksammat det faktum att 
halterna av svaveldioxid i råa räkor underskrider gränsvärdena, men att dessa överskrids efter 
kokning (gränsvärdet är då lägre). Er föredragande håller med kommissionen om att 
användningen av svaveldioxid i livsmedel i allmänhet bör begränsas. Men när det gäller råa 
och kokta kräftdjur är det ett missförhållande som måste rättas till. Vi föreslår att 
kommissionen uppmanar EFSA att yttra sig om detta särfall. 

Frågan om godtagbar mängd svaveldioxid aktualiseras även när det gäller ytbehandling av 
frukt och grönsaker samt maximihalterna i torkad frukt som rekonstitueras genom tillsats av 
vatten. Er föredragande anser att en utveckling mot högre halter av svaveldioxid inte är 
godtagbar. Kommissionen bör dock mer ingående analysera halterna av svaveldioxid i torkad 
frukt som rekonstitueras genom tillsats av vatten och i vidareförädlad sådan frukt (torkad frukt 
får innehålla upp till 2 000 mg/kg, men efter vidareförädling sänks gränsvärdet i frukten till 
100 mg/kg, halten av svaveldioxid sjunker inte märkbart vid pastörisering eller efterföljande 
lagring).

8. Den nya tillsatsen pullulan, som enligt EFSA får användas i livsmedel, tas ännu inte upp i 
direktivet. Den vetenskapliga panelen har utvärderat pullulan som en ny livsmedelstillsats 
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(livsmedel i form av kapslar och överdragna tabletter) och som smaksatt ätbar film (ätbar film 
för förbättrande av andedräkten), och bedömt tillsatsen som säker för användning i livsmedel.

Pullulan är ett vitt till benvitt, smak- och luktlöst pulver, en polysackarid som framställs av 
jäst. Det är naturligt förekommande och har filmbildande egenskaper och kan därför användas 
i stället för gelatin (särskilt av vegetarianer) eller andra filmbildande polymerer i vissa 
livsmedel. Pullulanfilmens låga syrepermeabilitet skyddar känsliga ingredienser från 
försämring och bevarar därför produkternas näringsmässiga och organoleptiska kvalitet. I 
ifrågavarande mängder – intag av omkring 2,3 gram pullulan per dag – torde den nu 
föreslagna användningen inte utgöra någon hälsorisk.
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