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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.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer

(KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2006)0428)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0260/2006),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 36,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2007),

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
Henvisning 1 

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 og artikel 175,

Begrundelse

I overensstemmelse med Cardiff-processen skal miljøaspekterne indarbejdes i al EU-
lovgivning. Det, som et menneske spiser, bliver ikke i den menneskelige krop, men spredes til 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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det naturlige miljø og indgår i naturens cyklus. Selv om et stof ikke medfører nogen 
sundhedsrisiko for den person, der indtager produktet, der indeholder det pågældende stof, 
kan der opstå negative følger for miljøet og folkesundheden på et senere tidspunkt, og dette 
skal tages i betragtning, når man beslutter, om der skal gives tilladelse eller ej. Et sundt miljø 
skal derfor være en af målsætningerne for denne forordning.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) Denne forordning erstatter hidtidige 
direktiver og beslutninger om
fødevaretilsætningsstoffer, det er tilladt at 
anvende i fødevarer, med henblik på at
sikre, at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt
forbrugerbeskyttelsesniveau og 
forbrugernes interesser ved hjælp af 
overordnede strømlinede procedurer.

(3) Denne forordning erstatter hidtidige 
direktiver og beslutninger om
fødevaretilsætningsstoffer, det er tilladt at 
anvende i fødevarer, med henblik på at
sikre, at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt
niveau af forbruger- og miljøbeskyttelse 
og forbrugernes interesser, herunder 
forbrugere, der er allergiske over for 
bestemte stoffer, ved hjælp af overordnede 
strømlinede procedurer.

Begrundelse

I overensstemmelse med Cardiff-processen skal miljøaspekterne indarbejdes i al EU-
lovgivning. Det, som et menneske spiser, bliver ikke i den menneskelige krop, men spredes til 
det naturlige miljø og indgår i naturens cyklus. Selv om et stof ikke medfører nogen 
sundhedsrisiko for den person, der indtager produktet, der indeholder det pågældende stof, 
kan der opstå negative følger for miljøet og folkesundheden på et senere tidspunkt, og dette 
skal tages i betragtning, når man beslutter, om der skal gives tilladelse eller ej. Et sundt miljø 
skal derfor være en af målsætningerne for denne forordning. Det er vigtigt at understrege, at 
der i forordningen også skal tages hensyn til sårbare grupper af forbrugere såsom 
mennesker, der lider af allergi.

Ændringsforslag 3
Betragtning 6

(6) Stoffer, der ikke indtages som 
fødevarer i sig selv, men som med forsæt 
anvendes til forarbejdningen af fødevarer, 
og som der kun er rester tilbage af i den 
færdige fødevare og ikke indvirker 
teknologisk virkning på det færdige 
produkt (tekniske hjælpestoffer), bør ikke 
være omfattet af denne forordning.

(6) Stoffer, der ikke indtages som 
fødevarer i sig selv, men som med forsæt 
anvendes til forarbejdningen af fødevarer, 
og som der ikke kun er rester tilbage af i 
den færdige fødevare og ikke indvirker 
teknologisk virkning på det færdige 
produkt (tekniske hjælpestoffer), bør ikke 
være omfattet af denne forordning.
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Begrundelse

Det er uden betydning for forbrugernes sundhed, hvorvidt et stof er blevet anvendt som 
teknisk hjælpestof eller tilsætningsstof. Det afgørende er, hvorvidt det fortsat findes i 
slutproduktet eller ej. Der er naturligvis behov for en lang overgangsperiode, før der kræves 
tilladelse til brug af tekniske hjælpestoffer og tilsætningsstoffer, i henhold til den nuværende 
definition, i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag 4
Betragtning 14

(14) Der skal løbende føres kontrol med 
alle fødevaretilsætningsstoffer, og de skal 
tages op til ny vurdering, når det på 
baggrund af ændrede 
anvendelsesbetingelser eller nye
videnskabelige oplysninger skønnes 
nødvendigt.

(14) Der skal løbende føres kontrol med 
alle fødevaretilsætningsstoffer, og de skal 
tages op til ny vurdering, når det på 
baggrund af ændrede 
anvendelsesbetingelser eller nye
videnskabelige oplysninger skønnes 
nødvendigt. Der skal etableres særlige 
evalueringsprogrammer til brug ved en 
revision af de udstedte tilladelser.

Begrundelse

Tilladelser til brug af tilsætningsstoffer skal revideres løbende. Tilsætningsstoffer skal 
indplaceres i en prioriteringsrækkefølge ud fra, hvor meget det haster med at revidere 
anvendelsen af dem. Prioriteringsrækkefølgen skal fastlægges gennem et 
evalueringsprogram, så den fremgår tydeligt for alle de involverede parter. Dette hindrer 
imidlertid ikke Kommissionen og/eller EFSA i at tage initiativ til en tidligere revision af 
bestemte stoffer.

Ændringsforslag 5
Betragtning 16 a (ny)

(16a) Eftersom det ud fra et 
forbrugersynspunkt ikke har nogen 
betydning, hvorvidt en fødevareingrediens 
er til stede som et teknisk hjælpestof eller 
som tilsætningsstof, skal tekniske 
hjælpestoffer (med undtagelse af enzymer, 
der er omfattet af forordningen om 
fødevareenzymer), der fortsat findes i 
slutproduktet, behandles som 
tilsætningsstoffer. Dette kræver imidlertid 
en lang overgangsperiode.
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Begrundelse

Det er uden betydning for forbrugernes sundhed, hvorvidt et stof er blevet anvendt som 
teknisk hjælpestof eller tilsætningsstof. Det afgørende er, hvorvidt det fortsat findes i det 
endelige produkt eller ej. Der er naturligvis behov for en lang overgangsperiode, før der 
kræves tilladelse til brug af tekniske hjælpestoffer og tilsætningsstoffer, i henhold til den 
nuværende definition, i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag 6
Betragtning 17 a (ny)

(17a) Kommissionen skal navnlig 
bemyndiges til at ajourføre og ændre den 
fællesskabsliste over tilsætningsstoffer, 
der udarbejdes i henhold til nærværende 
forordning. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, som har til formål at 
ændre, supplere eller lade ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv udgå, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 7
Betragtning 21

(21) Efter vedtagelsen af denne forordning 
bør Kommissionen med bistand fra Den
Stående Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed tage alle eksisterende
godkendelser op til fornyet behandling 
med hensyn til andre kriterier end 
sikkerhed, f.eks. indtagelse, teknologisk 
nødvendighed og eventuel vildledning af 
forbrugerne. 
Alle fødevaretilsætningsstoffer, der fortsat 
skal være godkendt i Fællesskabet, bør
overføres til fællesskabslisterne i denne 
forordnings bilag II og III. Denne 
forordnings bilag III bør kompletteres med 

(21) Efter vedtagelsen af denne forordning 
bør Kommissionen med bistand fra Den
Stående Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed tage alle eksisterende
godkendelser op på grundlag af 
betingelserne for tilladelse, som fastsættes 
i nærværende forordning.
Alle fødevaretilsætningsstoffer, der fortsat 
skal være godkendt i Fællesskabet, bør
overføres til fællesskabslisterne i denne 
forordnings bilag II og III. Denne 
forordnings bilag III bør kompletteres med 
de øvrige fødevaretilsætningsstoffer, der 
anvendes i fødevaretilsætningsstoffer og -
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de øvrige fødevaretilsætningsstoffer, der 
anvendes i fødevaretilsætningsstoffer og -
enzymer, og deres anvendelsesbetingelser i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
[…] om en fælles godkendelsesprocedure 
for fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer. For 
at der kan være en passende 
overgangsperiode bør bestemmelserne i 
bilag III, bortset fra
bestemmelserne om bærestoffer for 
fødevaretilsætningsstoffer, først anvendes 
fra den [1. januar 2011].

enzymer, og deres anvendelsesbetingelser i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
[…] om en fælles godkendelsesprocedure 
for fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer. For 
at der kan være en passende 
overgangsperiode bør bestemmelserne i 
bilag III, bortset fra
bestemmelserne om bærestoffer for 
fødevaretilsætningsstoffer, først anvendes 
fra den [1. januar 2011].

Begrundelse

Der er ingen grund til her at opføre en liste over kriterierne for tilladelse i henhold til 
nærværende forordning.

Ændringsforslag 8
Artikel 1, indledning

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om
fødevaretilsætningsstoffer, der
anvendes i fødevarer, med henblik på at 
sikre, at det indre marked fungerer 
effektivt, og samtidig sikre et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed
og for forbrugerne.

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om 
fødevaretilsætningsstoffer, der
anvendes i fødevarer, med henblik på at 
sikre, at det indre marked fungerer 
effektivt, og samtidig sikre et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed 
samt for forbrugerne og miljøet.

Begrundelse

I overensstemmelse med Cardiff-processen skal miljøaspekterne indarbejdes i al EU-
lovgivning. Det, som et menneske spiser, bliver ikke i den menneskelige krop, men spredes til 
det naturlige miljø og indgår i naturens cyklus. Selv om et stof ikke medfører nogen 
sundhedsrisiko for den person, der indtager produktet, der indeholder det pågældende stof, 
kan der opstå negative følger for miljøet og folkesundheden på et senere tidspunkt, og dette 
skal tages i betragtning, når man beslutter, om der skal gives tilladelse eller ej. Et sundt miljø 
skal derfor være en af målsætningerne for denne forordning.

Ændringsforslag 9
Artikel 2, stk. a

a) tekniske hjælpestoffer; a) tekniske hjælpestoffer, medmindre de 
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forbliver i slutproduktet;

Begrundelse

Det er uden betydning for forbrugernes sundhed, hvorvidt et stof er blevet anvendt som 
teknisk hjælpestof eller tilsætningsstof. Det afgørende er, hvorvidt det fortsat findes i det 
endelige produkt eller ej. Der er naturligvis behov for en lang overgangsperiode, før der 
kræves tilladelse til brug af tekniske hjælpestoffer og tilsætningsstoffer, i henhold til den 
nuværende definition, i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 2, stk. b, litra iii

iii) kan medføre tilstedeværelsen af 
utilsigtede, men teknisk uundgåelige 
rester af stoffet eller dets forbindelser i 
slutproduktet, under forudsætning af, at 
de ikke udgør nogen sundhedsrisiko og 
ikke har nogen teknologisk indvirkning 
på slutproduktet;

iii) ikke forbliver i slutproduktet;

Begrundelse

Det er uden betydning for forbrugernes sundhed, hvorvidt et stof er blevet anvendt som 
teknisk hjælpestof eller tilsætningsstof. Det afgørende er, hvorvidt det fortsat findes i det 
endelige produkt eller ej. Der er naturligvis behov for en lang overgangsperiode, før der 
kræves tilladelse til brug af tekniske hjælpestoffer og tilsætningsstoffer, i henhold til den 
nuværende definition, i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag 11
Artikel 5, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) Ud fra de foreliggende videnskabelige 
oplysninger har det ingen negative 
virkninger for folkesundheden eller 
sårbare gruppers helbred i nogen faser af 
dets livscyklus.

Begrundelse

Selv om et stof ikke medfører nogen sundhedsrisiko for den person, der indtager produktet, 
der indeholder det pågældende stof, kan der opstå negative følger for miljøet og 
folkesundheden på et senere tidspunkt, og dette skal tages i betragtning, når man beslutter, 
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om der skal gives tilladelse eller ej. Brugen af antibiotika i fødevarer og følgerne i form af 
udvikling af resistens er et eksempel på dette.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov herfor, der ikke kan opfyldes
ved hjælp af andre økonomisk og 
teknologisk anvendelige metoder.

b) Der er et tilstrækkeligt stort teknologisk 
behov herfor, der ikke kan opfyldes
bedre ved hjælp af andre økonomisk og 
teknologisk fornuftige og anvendelige 
metoder.

Begrundelse

Hvis der findes alternativer, der medfører mindre risiko for menneskers sundhed og 
valgfriheden og for miljøet, skal disse fortrinsvis anvendes.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) Det vil ikke bidrage til at reducere 
udvalget af fødevarer, der er tilgængeligt 
for allergikere.

Begrundelse

Man bør være særligt opmærksom på sårbare grupper og allergikere.  Flertallet bør kunne 
spise fødevarer, der sælges i almindelige butikker, og ikke være henvist til særlig diætkost.  Et 
af kriterierne for godkendelse i henhold til denne forordning bør derfor være, at det 
pågældende stof eller anvendelsen af det ikke reducerer udvalget af fødevarer til allergikere.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 1, litra c b (nyt)

cb) Ud fra de foreliggende videnskabelige 
oplysninger har det ingen negative 
virkninger for miljøet i nogen faser af dets 
livscyklus.

Begrundelse

I overensstemmelse med Cardiff-processen skal miljøaspekterne indarbejdes i al EU-
lovgivning.  Det, som et menneske spiser, bliver ikke i den menneskelige krop, men spredes til 
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det naturlige miljø og indgår i naturens cyklus.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a) Selv om et tilsætningsstof kan påvirke 
sundheden i henhold til 1(aa), miljøet i 
henhold til 1(cb) eller sortimentet af 
produkter til allergikere i henhold til 
1(ca), kan det godkendes, hvis fordelene 
for forbrugerne i henhold til stk. 2 opvejer 
disse ulemper.

Begrundelse

Et tilsætningsstof eller brugen af et tilsætningsstof kan have både fordele og ulemper i 
henhold til ovenstående kriterier.  I sidste ende skal de forskellige fordele og ulemper afvejes i 
forhold til hinanden.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 3, litra a

a) den pågældende fødevare ikke udgør 
en betydelig del af en normal kost; eller.

udgår

Begrundelse

Hvis kvaliteten af en bestemt fødevare sænkes, kan det aldrig være til fordel for forbrugerne, 
undtaget i tilfældet i litra b.

Ændringsforslag 17
Artikel 7, afsnit 2 (nyt)

Der må imidlertid ikke være nogen risiko 
for, at tilsætningsstoffet forleder 
forbrugerne til at tro, at den pågældende 
fødevare indeholder andre ingredienser 
end dem, der rent faktisk er til stede.

Begrundelse

Forbrugerne vildledes undertiden som følge af brugen af tilsætningsstoffer, selv om et af 
kriterierne for godkendelse i henhold til den tidligere lovgivning er, at forbrugerne ikke må 
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vildledes.  Forbrugerne forledes f.eks. undertiden til at tro, at et produkt indeholder en 
bestemt frugt, fordi der er brugt en bestemt farve til produktet.  Forbrugerbeskyttelsen må 
derfor styrkes i denne henseende.

Ændringsforslag 18
Artikel 8, stk. 2

2. Når det er nødvendigt som følge af de 
videnskabelige fremskridt eller den
teknologiske udvikling, kan der indføres 
yderligere funktionelle grupper i bilag I
efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

2. Når det er nødvendigt som følge af de 
videnskabelige fremskridt eller den
teknologiske udvikling, kan der indføres 
yderligere funktionelle grupper i bilag I
efter proceduren i artikel 28, stk. 2, litra a.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 19
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. Hvis brugen af nanoteknologi er 
tilladt, skal der fastsættes separate
grænseværdier for denne brug i 
overensstemmelse med punkt 1, litra a.

Begrundelse

Man ved i øjeblikket meget lidt om sundhedsrisikoen ved nanoteknologi.  Det er ikke sikkert, 
at grænseværdien for traditionel brug af et tilsætningsstof og grænseværdien for 
nanopartikler af tilsætningsstoffet skal være den samme.

Ændringsforslag 20
Artikel 28, stk. 2 a (nyt)

2a) Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 
7 i afgørelse 1999/468/EF i 
overensstemmelse med samme afgørelses 
artikel 8.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 21
Artikel 30, stk. 1 a (nyt)

1a. Tilsætningsstoffer, der tidligere har 
været klassificeret som tekniske 
hjælpestoffer, men som senere skal 
klassificeres som tilsætningsstoffer til 
fødevarer i medfør af denne forordning, 
kan fortsat anvendes som tekniske 
hjælpestoffer i en overgangsperiode på 
otte år.  Herefter skal brugen af dem 
godkendes i henhold til denne forordning.

Begrundelse

Det er uden betydning for forbrugernes sundhed, hvorvidt et stof er blevet anvendt som 
teknisk hjælpestof eller tilsætningsstof. Det afgørende er, hvorvidt det fortsat findes i det 
endelige produkt eller ej. Der er naturligvis behov for en lang overgangsperiode, før der 
kræves tilladelse til brug af tekniske hjælpestoffer og tilsætningsstoffer, i henhold til den 
nuværende definition, i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag 22
Artikel 31, stk. 2

2. Autoritetens risikoevaluering skal være 
en del af den gennemgang, som 
Kommissionen skal foretage med bistand 
fra udvalget, af alle 
fødevaretilsætningsstoffer, som blev 
godkendt, inden nærværende forordning 
trådte i kraft.  Denne gennemgang skal 
gennemføres på grundlag af betingelserne 
for godkendelse som angivet i denne 
forordning samt på grundlag af en 
vurdering af eksponering og 
risikoforvaltning.
Alle fødevaretilsætningsstoffer, der fortsat 
skal være tilladt i Fællesskabet, skal 
overføres til Fællesskabets lister i bilag II 
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og III i nærværende forordning.  Bilag 
III til denne forordning skal suppleres 
med de øvrige tilsætningsstoffer til 
fødevarer, der anvendes i 
tilsætningsstoffer og enzymer, samt 
betingelserne for deres anvendelse i 
henhold til forordning (EF) nr. […] om 
indførelse af en fælles 
godkendelsesprocedure for 
tilsætningsstoffer til fødevarer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer.  
For at sikre en passende 
overgangsperiode finder bestemmelserne i 
bilag III, ud over bestemmelserne 
vedrørende bærestoffer for 
fødevaretilsætningsstoffer, først 
anvendelse pr. [1.1.2011].

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, 
vedtages der efter proceduren i artikel 28, 
stk. 2, senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse et evalueringsprogram for de
pågældende tilsætningsstoffer. 
Evalueringsprogrammet offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Gennemgangen skal foretages på 
grundlag af et evalueringsprogram, der 
vedtages efter høring af autoriteten, senest 
et år efter denne forordnings ikrafttrædelse 
et evalueringsprogram for de
pågældende tilsætningsstoffer. 
Evalueringsprogrammet offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Det er vigtigt, at gennemgangen foretages på grundlag af de nye kriterier.  Det er også 
vigtigt, at alle godkendte stoffer medtages på Fællesskabets liste.  Proceduren skal også 
indskrives i en artikel.

Ændringsforslag 23
Artikel 31, stk. 2 a (nyt)

2a. Når evalueringsprogrammet i stk. 2 er 
gennemført og efter høring af autoriteten, 
skal der vedtages et nyt 
evalueringsprogram for godkendelser i 
henhold til denne forordning.  Dette nye 
evalueringsprogram skal vedtages i 
henhold proceduren i artikel 28, stk. 2, 
litra a, og offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.



(Ekstern oversættelse) 

PE 384.474v01-00 16/18 PR\651162DA.doc

DA

Begrundelse

Der skal ligeledes foretages en rolling review på et senere tidspunkt. Det er vigtigt, at dette 
formaliseres, samtidig med at EFSA får mulighed for at prioritere fødevaretilsætningsstoffer i 
henhold til, hvor meget det haster med en gennemgang af brugen af dem.

Ændringsforslag 24
artikel 31, stk. 2 b (nyt)

2b. Fødevaretilsætningsstoffer og 
anvendelser, som ikke længere er 
almindelige, skal fjernes fra bilagene, når 
tilladelsen revideres.

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at holde Fællesskabets lister ajour og sikre korrekte oplysninger til 
forbrugerne.

Ændringsforslag 25
Bilag III

Fællesskabslister over 
fødevaretilsætningsstoffer, der godkendt til 
anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer og
fødevareenzymer, og 
anvendelsesbetingelser

Fællesskabslister over 
fødevaretilsætningsstoffer, der godkendt til 
anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer og fødevarearomaer og 
anvendelsesbetingelser

Del 1 Bærestoffer i 
fødevaretilsætningsstoffer

Del 1 Bærestoffer i 
fødevaretilsætningsstoffer,
fødevareenzymer og fødevarearomaer

Del 2 Andre tilsætningsstoffer end 
bærestoffer i fødevaretilsætningsstoffer

Del 2 Andre tilsætningsstoffer end 
bærestoffer i fødevaretilsætningsstoffer,
fødevareenzymer og fødevarearomaer

Del 3 Tilsætningsstoffer i 
fødevareenzymer

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med artikel 16 skal bilag III omfatte både godkendte 
bærestoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer i fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen har foreslået, at beslutninger om godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer 
fremover skal træffes i henhold til komitologiproceduren. Ordføreren kan se fordele ved dette, 
men kun, hvis de overvejelser, som Europa-Parlamentet ofte har fremført i årenes løb, 
afspejles tydeligt i den nye forordning om fødevaretilsætningsstoffer og den nye forordning 
om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og 
fødevarearomaer. Disse overvejelser vedrører primært miljøet, folkesundheden og allergikere.

Den nye forordning om fødevaretilsætningsstoffer skal også styrkes med hensyn til kravene til 
gennemsigtige procedurer, en revision af tilladelserne til fødevaretilsætningsstoffer og en 
præcisering af, hvad der kan virke vildledende for forbrugerne. Desuden skal der indføres en 
ny definition af, hvad et fødevaretilsætningsstof eller et teknisk hjælpestof er, og brugen af 
nanoteknologi skal reguleres.

Overvejelser vedrørende miljø, folkesundhed og udvalget af produkter til allergikere

I overensstemmelse med Cardiff-processen skal miljøaspekterne indarbejdes i al EU-
lovgivning. Dette er særlig relevant i denne lovgivning, da det, som et menneske spiser, bliver 
ikke i den menneskelige krop, men spredes til det naturlige miljø og indgår i naturens cyklus.
Selv om et stof ikke medfører nogen sundhedsrisiko for den person, der indtager produktet, 
der indeholder det pågældende stof, kan der opstå negative følger for miljøet og 
folkesundheden på et senere tidspunkt, og dette skal tages i betragtning, når man beslutter, om 
der skal gives tilladelse eller ej. Brugen af antibiotika i fødevarer og følgerne i form af 
udvikling af resistens over for antibiotika er et eksempel på faktorer, der kan være skadelige 
for folkesundheden. Når der skal tages stilling til godkendelsen af et tilsætningsstof, skal 
kriterierne omfatte, at det ikke har negative følger for hverken folkesundheden eller miljøet.
Et sundt miljø bør derfor være en af målsætningerne for denne forordning.

Allergikere har stor gavn af, at produkter, der indeholder almindelige allergifremkaldende 
stoffer, skal mærkes, selv om dette ikke er vidtgående nok. Man bør være særligt opmærksom 
på sårbare grupper og allergikere. Flertallet bør kunne spise fødevarer, der sælges i 
almindelige butikker, og ikke være henvist til særlig diætkost. Et af kriterierne for 
godkendelse i henhold til denne forordning bør derfor være, at det pågældende stof eller 
anvendelsen af det ikke reducerer udvalget af fødevarer til allergikere.

Ordføreren foreslår imidlertid, at selv om et tilsætningsstof kan have en negativ indvirkning 
på folkesundheden, miljøet eller sortimentet af produkter til allergikere, skal det være muligt 
at godkende det, hvis fordelene for forbrugerne åbenlyst opvejer disse ulemper.

Hvis der i henhold til kriterierne i artikel 5 findes bedre alternativer til tilsætningsstoffet, og 
det økonomisk set er fornuftigt at anvende dette alternativ, bør der ikke gives tilladelse til at 
bruge det pågældende tilsætningsstof. Der kan f.eks. være tale om at benytte en anden 
produktionsmetode, som ikke kræver brug af tilsætningsstoffer, eller hvis der allerede findes 
godkendte tilsætningsstoffer, der er bedre i henhold til kriterierne i artikel 5.
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Gennemsigtighed og revision

Tilladelser til brug af tilsætningsstoffer skal revideres løbende. Ordføreren foreslår, at alle 
nuværende tilladelser skal revideres på grundlag af de nye kriterier, inden de overføres til den 
nye fællesskabsliste. Derefter skal den løbende revision af tilladelserne fortsætte i form af en 
gennemsigtig procedure i henhold til et evalueringsprogram, der vedtages gennem 
komitologiproceduren. Evalueringsprogrammet skal være baseret på et prioriteringssystem, 
hvor tilsætningsstofferne indplaceres ud fra, hvor meget det haster med at revidere 
anvendelsen af dem. Prioriteringsrækkefølgen skal fastlægges gennem et evalueringsprogram, 
så den fremgår tydeligt for alle de involverede parter. Evalueringsprogrammet må imidlertid 
ikke hindre Kommissionen og/eller EFSA i at tage initiativer til en tidligere revision af 
godkendelsen af bestemte stoffer.

Forbrugerovervejelser

Et af de nuværende kriterier for godkendelse i henhold til den gældende lovgivning er, at 
forbrugerne ikke må vildledes. Men undertiden bruges farvestoffer ikke desto mindre på en 
måde, der giver indtryk af, at den pågældende fødevare indeholder en bestemt frugt, selv om 
dette ikke er tilfældet. Derfor må forbrugerbeskyttelsen styrkes i denne henseende.

Forbrugerovervejelser og definitioner

Det er helt uden betydning for forbrugernes sundhed, hvorvidt et stof er blevet anvendt som 
teknisk hjælpestof eller tilsætningsstof. Det afgørende er, hvorvidt det fortsat findes i 
slutproduktet eller ej. Traditionelt har der imidlertid været delte meninger om, hvad et teknisk 
hjælpestof eller et tilsætningsstof er. Derfor er der naturligvis behov for en lang 
overgangsperiode, før det, der i øjeblikket defineres som et teknisk hjælpestof, men som 
fortsat findes i slutproduktet, skal godkendes i henhold til nærværende forordning.

Nanoteknologi

Man ved i øjeblikket meget lidt om sundhedsrisikoen ved nanoteknologi. Det er ikke sikkert, 
at grænseværdien for traditionel brug af et tilsætningsstof og grænseværdien for nanopartikler 
af tilsætningsstoffet skal være den samme. Det foreslås derfor, at brugen af nanopartikler 
reguleres særskilt på fællesskabslisten.

Den nye komitologiprocedure

Som følge af den nye komitologiprocedure foreslås der en række ændringer til 
Kommissionens forslag.
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