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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 förordning om aromer och vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel 
och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) 
nr 1601/99, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG
(KOM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0427)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0259/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2007).

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) För att skydda människors hälsa bör 
tillämpningsområdet för denna förordning 
omfatta aromer, ursprungsmaterial för 
aromer samt livsmedel som innehåller 
aromer. Det bör också omfatta vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper som tillförs livsmedel i det 
primära syftet att ge smak och som i hög 
grad bidrar till förekomsten av vissa icke 

(5) För att skydda människors hälsa bör 
tillämpningsområdet för denna förordning 
omfatta aromer, ursprungsmaterial för 
aromer samt livsmedel som innehåller 
aromer. Det bör också omfatta vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper som tillförs livsmedel i det 
primära syftet att ge smak och som bidrar 
till förekomsten av vissa icke önskvärda 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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önskvärda ämnen som förekommer 
naturligt i livsmedel (livsmedel med 
aromgivande egenskaper), deras 
ursprungsmaterial och livsmedel som 
innehåller sådana.

ämnen som förekommer naturligt i 
livsmedel (livsmedel med aromgivande 
egenskaper), deras ursprungsmaterial och 
livsmedel som innehåller sådana.

Motivering

Med tanke på bilaga III är uttrycket ”i hög grad” inte tillräckligt exakt för att definiera den 
kategori livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper som bidrar till förekomsten av 
vissa icke önskvärda ämnen som förekommer naturligt i livsmedel. Det bör därför strykas.

Ändringsförslag 2
SKÄL 22

(22) Särskilda krav på uppgifter bör 
garantera att konsumenterna inte vilseleds i 
fråga om det ursprungsmaterial som 
använts för framställningen av naturliga 
aromer. Exempelvis kommer 
ursprungsmaterialet för vanilj som 
erhållits från trä att behöva anges.

(22) Särskilda krav på uppgifter bör 
garantera att konsumenterna inte vilseleds i 
fråga om det ursprungsmaterial som 
använts för framställningen av naturliga 
aromer.

Motivering

Om syftet med denna inledande bestämmelse är att klargöra vilka slags uppgifter som måste 
tillhandahållas för att konsumenterna inte skall vilseledas räcker det inte med ett enskilt 
exempel.

Ändringsförslag 3
SKÄL 25

(25) 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 skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

(25) 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 skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

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

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

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, STYCKE 1

Denna förordning innehåller bestämmelser 
om aromer och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper för 
användning i och på livsmedel och syftar 
till att garantera den inre marknadens 
effektiva funktion samt ett gott folkhälso-
och konsumentskydd.

Denna förordning innehåller bestämmelser 
om aromer och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper för 
användning i och på livsmedel och syftar 
till att garantera ett gott folkhälso- och 
konsumentskydd samt den inre 
marknadens effektiva funktion.

Motivering

I artikel 95 i EG-fördraget, som utgör den rättsliga grunden för denna förordning, nämns den 
inre marknadens effektiva funktion först och sedan ett gott folkhälso- och konsumentskydd. 
Inom ramen för denna förordning, som syftar till att uppnå målen i vitboken om 
livsmedelssäkerhet från 2000, kan den ordningen ge intrycket av att förordningens 
huvudsakliga syfte är att främja konkurrensen på den inre marknaden och att folkhälso- och 
konsumentskyddet är av underordnad betydelse.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED A

(a) aromer som används eller är avsedda att 
användas i eller på livsmedel, med 
undantag av rökaromer som omfattas av 
förordning (EG) nr 2065/2003,

(a) aromer som används eller är avsedda att 
användas i eller på livsmedel, inbegripet
rökaromer som inte omfattas av 
förordning (EG) nr 2065/2003,

Motivering

Eftersom förordning (EG) nr 2065/2003 innehåller särskilda bestämmelser om rökaromer, 
men inte om alla rökaromer, finns det risk för att det uppstår ett rättsligt vakuum. För 
rökaromer som inte omfattas av förordning (EG) nr 2065/2003 bör denna förordning gälla.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 2, PUNKT 3

3. Huruvida ett visst ämne eller en 
blandning av ämnen, ett material eller en 

3. Huruvida ett visst ämne eller en 
blandning av ämnen, ett material eller en 
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livsmedelstyp omfattas av denna 
förordning får vid behov avgöras i enlighet 
med förfarandet i artikel 18.2.

livsmedelstyp omfattas av denna 
förordning får vid behov avgöras i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 3, PUNKT 2, LED B

(b) aromämne: ett kemiskt definierat ämne 
med aromgivande egenskaper.

(b) aromämne: ett kemiskt definierat ämne 
med aromgivande egenskaper som 
framställts genom lämpliga ”naturliga” 
metoder eller kemisk syntes.

Motivering

Definitionen av aromämne i denna artikel hänger samman med artikel 14 om 
livsmedelsmärkning. Eftersom ”naturidentiska” ämnen är kemiskt identiska med ”naturliga” 
ämnen behövs det ingen specifik definition av syntetiska aromer. I syfte att tillhandahålla 
lättbegriplig och fullständig information till konsumenterna är denna hänvisning dock på sin 
plats.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 3, PUNKT 4

4. Huruvida ett visst ämne omfattas av 
någon av kategorierna i punkt 2 b–j får 
vid behov avgöras i enlighet med 
förfarandet i artikel 18.2.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 4, LED BA (nytt)

(ba) De är till fördel och nytta för 
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konsumenten.

Motivering

Godkännandet av aromer handlar inte bara om toxikologisk säkerhet utan också om 
lämpligheten i överdriven användning av aromer i livsmedel, vilket kan vara en oönskad 
bieffekt av konkurrensen på livsmedelsmarknaden. Godkännandeförfarandet bör därför 
inbegripa kriterier för fördelar och nytta för konsumenterna.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 5, PUNKT 3

3. Närmare bestämmelser för tillämpningen 
av punkt 2 får antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 18.2.

3. Närmare bestämmelser för tillämpningen 
av punkt 2 får antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 7, PUNKT 2, STYCKE 2

Vid behov skall kommissionen efter 
myndighetens yttrande vidta åtgärder i 
enlighet med förfarandet i artikel 18.2. 
Sådana åtgärder skall fastställas i bilaga III, 
IV och/eller V, beroende på vad som är 
tillämpligt.

Vid behov skall kommissionen efter 
myndighetens yttrande vidta åtgärder i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 18.2a. Sådana 
åtgärder skall fastställas i bilaga III, IV 
och/eller V, beroende på vad som är 
tillämpligt.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 12

Aromer som inte är avsedda att säljas till 
slutkonsumenter får saluföras endast om de 
uppgifter som föreskrivs i artiklarna 13 och 

Aromer som inte är avsedda att säljas till 
slutkonsumenter får saluföras endast om de 
uppgifter som föreskrivs i artiklarna 13 och 
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14 anges på förpackningen, behållaren eller 
i de handlingar som medföljer, på ett 
sådant sätt att de är väl synliga, klart 
läsbara och beständiga.

14 anges på förpackningen, behållaren eller 
i de handlingar som medföljer, på ett 
sådant sätt att de är väl synliga, klart 
läsbara och beständiga. Detta skall inte 
innebära att länder inte får tillämpa mer 
detaljerade eller strängare bestämmelser.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 13, PUNKT 1, LED E

e) Om en beståndsdel eller grupp av 
beståndsdelar endast får förekomma i en 
begränsad mängd i livsmedel, skall 
maximihalten av varje beståndsdel eller 
grupp av beståndsdelar anges och/eller 
andra tydliga och lättbegripliga uppgifter 
som gör det möjligt för köparen att följa 
denna förordning eller annan relevant 
gemenskapslagstiftning.

e) Om en beståndsdel eller grupp av 
beståndsdelar endast får förekomma i en 
begränsad mängd i livsmedel, skall 
maximihalten av varje beståndsdel eller 
grupp av beståndsdelar anges och/eller 
andra tydliga och lättbegripliga uppgifter 
som gör det möjligt för köparen att följa 
denna förordning eller annan relevant 
gemenskapslagstiftning, bland annat 
förordning (EG) nr 1829/2003.

Motivering

Eftersom förordning (EG) nr 1829/2003 är så viktig för livsmedelssäkerheten bör den nämnas 
uttryckligen.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 13, PUNKT 4, STYCKE 1

4. Beteckningen ”naturlig” får användas 
endast i kombination med en hänvisning 
till ett livsmedel, en livsmedelskategori 
eller ett vegetabiliskt eller animaliskt 
ursprungsmaterial för aromer om minst 
90 viktprocent av den aromgivande 
beståndsdelen framställts av det 
ursprungsmaterial som det hänvisas till.

4. Beteckningen ”naturlig” får användas 
endast i kombination med en hänvisning 
till ett livsmedel, en livsmedelskategori 
eller ett vegetabiliskt eller animaliskt 
ursprungsmaterial för aromer om minst 
98 viktprocent av den aromgivande 
beståndsdelen framställts av det 
ursprungsmaterial som det hänvisas till.

Motivering

Konsumenterna skulle kunna bli vilseledda av 90/10-förhållandet. Den föreslagna texten 
skulle kunna ge konsumenterna intrycket att aromen huvudsakligen framställts av den 
angivna huvudbeståndsdelen, fast de återstående 10 procenten i själva verket framställts av 
helt andra ingredienser. Förhållandet bör vara 98/2.
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Ändringsförslag 15
ARTIKEL 17, PUNKT 2

2. Efter samråd med myndigheten får
gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter 
om konsumtionen och användningen av 
aromerna i gemenskapsförteckningen och 
ämnena i bilaga III antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 18.2.

2. Efter samråd med myndigheten skall
gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter 
om konsumtionen och användningen av 
aromerna i gemenskapsförteckningen och 
ämnena i bilaga III antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 18.2a.

Motivering

Det är mycket viktigt med en gemensam metod för att jämföra uppgifterna i 
länderrapporterna. Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med 
bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 17, PUNKT 2A (ny)

2a. Gemenskapsförteckningen skall ses 
över vart tionde år.

Motivering

Med tanke på den kontinuerliga tekniska utvecklingen inom framställningen av 
livsmedelsaromer bör det fastställas en tidsplan för regelbundna uppdateringar av 
förteckningen.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 18, PUNKT 2A (ny)

2a. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 18
ARTIKEL 19

Ändringar av bilagorna II–V till denna 
förordning som görs för att ta hänsyn till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen skall antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.2.

Ändringar av bilagorna II–V till denna 
förordning som görs för att ta hänsyn till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 22, PUNKT 3

3. Eventuella övergångsbestämmelser får 
fastställas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 18.2.

3. Eventuella övergångsbestämmelser får 
fastställas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2a.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att texten skall stämma överens med bestämmelserna om det 
nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 26

Bilaga III, punkt 1, strecksats 2 (Direktiv 2000/13/EG)

- ”rökarom(er)”, om den aromgivande 
beståndsdelen innehåller aromer enligt 
definitionen i artikel 3.2 f i förordning 
(EG) nr […] [om aromer och vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper] och ger livsmedlet röksmak.

- ”rökarom(er)”, eller ett mer specifikt 
namn eller en mer specifik beskrivning av 
rökaromen/rökaromerna, om den 
aromgivande beståndsdelen innehåller 
aromer enligt definitionen i artikel 3.2 f i 
förordning (EG) nr […] [om aromer och 
vissa livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper] och ger 
livsmedlet röksmak.

Motivering

Här skapas det möjlighet att ange mer specifika rökaromer så att konsumenterna får bättre 
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MOTIVERING

Aromer utgör en del av den historiska utvecklingen av livsmedel. Genom att tillsätta kryddor 
har människor förbättrat maten och gjort den identifierbar. I och med framstegen inom
livsmedelstekniken har aromerna till och med intagit en central roll i den moderna
matlagningen, eftersom alla naturliga lukter och smaker kan kopieras syntetiskt. Aromerna 
har därför ett betydande marknadsvärde. Industriellt framställda aromer är lätta att lagra och 
eftersom de finns tillgängliga året om blir frågan om basingrediensernas färskhet mindre och 
mindre viktig. 

Hittills har cirka 2 600 molekyler med naturidentiska aromatiska egenskaper isolerats i 
laboratorium. Producenterna kan kombinera dem för att skapa nya smaker, även sådana som 
inte finns i naturen. Aromer, som vi definierar som tillsättning av lukt eller smak till mat, 
utgörs huvudsakligen av blandningar av ett stort antal aromatiska beredningar vars 
sammansättning vanligtvis är en affärshemlighet. Inte ens livsmedelstillverkarna vet vad de 
aromer som de tillsätter sina produkter består av. 

Vi anser att den föreslagna förordningen är en bra plan för att modernisera och förenkla 
gemenskapslagstiftningen om aromer. Förutsatt att fullständig livsmedelssäkerhet garanteras 
och att konsumenterna skyddas ger förslaget aromindustrin möjlighet till ytterligare teknisk 
utveckling och stärker den inre marknaden. De ändringsförslag som lagts fram till den 
föreslagna förordningen utgör parlamentets bidrag till strävan mot bästa möjliga lösning på 
vissa olösta frågor och parlamentets ståndpunkt vad gäller kopplingen mellan lagstiftningen 
om aromer och EU:s övriga folkhälsopolitik.

Samtidigt som unionen förenklar och moderniserar lagstiftningen om livsmedelstillsatser gör 
den samma sak med lagstiftningen om aromer, där ”vissa livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper” läggs till i förordningens titel. Bilaga III innehåller en förteckning 
över vissa förbjudna livsmedelsingredienser och stadgar om högsta tillåtna nivåer för vissa 
andra, men detta är inte någon helt okontroversiell kategori i förordningen. Möjligheten till att 
detta leder till att icke önskvärda ämnen oavsiktligen kommer i livsmedlen måste förhindras.

Föredraganden välkomnar förenklingen och centraliseringen av förfarandet för godkännande 
av aromer, vilket kommer att minska bördan för medlemsstaterna och göra rättsläget på den 
inre marknaden tydligare. Vidare stöder föredraganden bestämmelsen att enbart aromer som 
finns upptagna på gemenskapens positivlista får släppas ut på marknaden, i enlighet med den 
riskbedömning som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) skall göra.

Föredraganden ställer sig även positiv till införandet av kommittéförfarandet, som kommer att 
ersätta dagens medbeslutandeförfarande. Detta är en vettig ändring eftersom det nya 
kommittéförfarandet nu ger Europaparlamentet möjlighet att granska ett förfarande om det 
anser det vara nödvändigt. Detta innebär att den bestämmelse i den föreslagna förordningen 
som avser det gamla kommittéförfarandet (artikel 18.2) måste ersättas av en ny bestämmelse 
(artikel 18.2a), så att parlamentet får möjlighet att granska beslutsfattandet i alla frågor som 
täcks av den föreslagna förordningen. 
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Eftersom molekylernas kemiska struktur är identisk var det också bra att stryka åtskillnaden 
mellan ”naturliga” och ”naturidentiska” (dvs. syntetiska) aromämnen. Det viktiga när det 
gäller mänsklig konsumtion är ett ämnes säkerhet, inte dess ursprung. Strykningen av 
åtskillnaden vad gäller produktionsmetod (”naturliga” metoder eller kemisk syntes) åtgärdar
dock inte den ”politiska” frågan om konsumentskydd. Konsumenterna vill veta vilka 
basingredienser en arom är sammansatt av och vilka processer som använts för att framställa 
den. Därför vill de ha en tydlig och lättbegriplig märkning av livsmedel. Den föreslagna 
förordningen uppfyller denna begäran i artikel 14, där det fastställs vilken minsta procentuella 
andel ”naturliga” aromgivande beståndsdelar som måste komma från det ursprungsmaterial 
som det hänvisas till för att en arom skall få saluföras med beteckningen ”naturlig”. Artikel 14 
förefaller dock vara relativt isolerad eftersom skillnaden mellan ”naturliga” och 
”naturidentiska” aromämnen inte anges bland definitionerna i artikel 3.

Vad gäller den långsiktiga folkhälsan är frågan om lämpligheten i att använda ett ökat antal 
livsmedelstillsatser viktig. Användningen av mycket starka aromer som maskerar bristande 
kvalitet hos livsmedel har också beröringspunkter med EU:s aktuella strategi mot fetma.

Kombinationer av aromer kan användas för att skyla över förädlade livsmedels ohälsosamma 
sammansättning (för mycket fett, socker eller salt) eller livsmedelsingrediensernas bristande 
kvalitet. Smaker och lukter kan förstärkas och till och med göra konsumenterna beroende av 
vissa starkt smaksatta produkter (eller märken) och få dem att välja bort ursprungliga, 
”naturliga” smaker och lukter.

Föredraganden anser att det när det gäller aromer inte räcker att enbart beakta den 
toxikologiska aspekten av livsmedelssäkerhet, som enligt det standardiserade förfarandet för 
godkännande kommer att tillhöra EFSA:s ansvar, utan att det även är viktigt att bedöma det 
faktiska behovet av att tillsätta aromer till livsmedel. Om vi konstaterar att det finns en 
koppling mellan matvanor och färdigmatens allt starkare smaker och lukter är det också 
viktigt att betona behovet av att utbilda konsumenterna. Sett till skyddet av konsumenternas 
långsiktiga intressen bör förordningen innehålla kriterier för aromanvändningens fördelar och 
nytta för konsumenterna.

Konsumenterna bör också ha rätt att välja. De som vill konsumera icke-smaksatt mat eller de 
som enbart vill använda aromer som kommer från ”naturliga” ingredienser bör ha möjlighet 
att göra det. Denna möjlighet kan säkras genom lättbegriplig livsmedelsmärkning, som utgör 
grunden för att informera konsumenterna om fördelarna – sett till hälsosamma matvanor –
med livsmedel med mindre aromer.

Föredraganden välkomnar bestämmelsen om att kommissionen skall övervaka genomförandet 
av lagstiftningen om aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper på 
grundval av regelbundna rapporter från medlemsstaterna, men anser att livsmedelsbranschens 
aktörer bör vara inbegripna i rapporteringen, på så sätt att de rapporterar till sina respektive 
medlemsstater som i sin tur rapporterar till kommissionen. Föredraganden ställer sig även 
positiv till införandet av ett godkännandeförfarande för aromer som framställts av genetiskt 
modifierade organismer.


