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

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0428)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0260/2006),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den rättsliga grunden,

– med beaktande av artiklarna 51 och 35 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
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 175,

Motivering

I enlighet med Cardiffprocessen skall miljöaspekter integreras i all EU-lagstiftning. Det 
människan äter stannar inte i människokroppen, utan sprids i naturen och blir en del av 
kretsloppet. Även om ett ämne inte medför någon hälsorisk för den person som konsumerar 
den produkt som ämnet ingår i, kan det finnas negativa effekter för miljö och folkhälsa i 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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senare led som bör beaktas vid beslut om godkännande eller ej. God miljö måste därför också 
vara ett av förordningens syften.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Denna förordning ersätter tidigare 
direktiv och beslut om livsmedelstillsatser 
som får användas i livsmedel och syftar till 
att genom heltäckande, enhetliga 
förfaranden säkerställa en effektivt 
fungerande inre marknad, ett gott skydd för 
människors hälsa och tillvaratagande av 
konsumenternas intressen.

(3) Denna förordning ersätter tidigare 
direktiv och beslut om livsmedelstillsatser
som får användas i livsmedel och syftar till 
att genom heltäckande, enhetliga 
förfaranden säkerställa en effektivt 
fungerande inre marknad, ett gott skydd för 
människors hälsa och för miljön, samt
tillvaratagande av konsumenternas 
intressen, inklusive de konsumenter som 
är allergiska mot vissa ämnen.

Motivering

I enlighet med Cardiffprocessen skall miljöaspekter integreras i all EU-lagstiftning. Det 
människan äter stannar inte i människokroppen, utan sprids i naturen och blir en del av 
kretsloppet. God miljö måste därför också vara ett av förordningens syften. Det är viktigt att 
betona att förordningen skall ta hänsyn även till utsatta konsumentgrupper, såsom allergiker.

Ändringsförslag 3
Skäl 6

(6) Ämnen som själva inte konsumeras 
som livsmedel men som används avsiktligt 
vid bearbetningen av livsmedel och som
endast finns som rest i slutprodukten och 
inte har någon teknologisk effekt i 
slutprodukten (processhjälpmedel) bör inte 
omfattas av denna förordning.

(6) Ämnen som själva inte konsumeras 
som livsmedel men som används avsiktligt 
vid bearbetningen av livsmedel och som 
inte finns som rest i slutprodukten och inte 
har någon teknologisk effekt i 
slutprodukten (processhjälpmedel) bör inte 
omfattas av denna förordning.

Motivering

För konsumentens hälsa spelar det ingen som helst roll om ett ämne tillförts produkten som 
processhjälpmedel eller tillsats. Det avgörande är om det finns i slutprodukten eller ej. 
Givetvis krävs en lång övergångsperiod innan det som idag definieras som processhjälpmedel 
i likhet med tillsatser skall behöva godkännas enligt denna förordning.

Ändringsförslag 4
Skäl 14
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(14) Livsmedelstillsatser bör hållas under 
ständig kontroll och omprövas när helst 
detta är nödvändigt mot bakgrund av 
ändrade villkor för användningen och ny 
vetenskaplig information. 
Livsmedelstillsatser bör hållas under 
ständig kontroll och omprövas när helst 
detta är nödvändigt mot bakgrund av 
ändrade villkor för användningen och ny 
vetenskaplig information.

(14) Livsmedelstillsatser bör hållas under 
ständig kontroll och omprövas när helst 
detta är nödvändigt mot bakgrund av 
ändrade villkor för användningen och ny 
vetenskaplig information. 
Livsmedelstillsatser bör hållas under 
ständig kontroll och omprövas när helst 
detta är nödvändigt mot bakgrund av 
ändrade villkor för användningen och ny 
vetenskaplig information. Särskilda 
utvärderingsprogram skall antas för att 
ompröva gjorda godkännanden.

Motivering

Tillstånd för tillsatsanvändning skall kontinuerligt omprövas. Detta bör ske utifrån en 
prioriteringsordning av vilka tillsatser som är mest angelägna att ompröva användningen av. 
Denna prioriteringsordning bör fastställas i ett utvärderingsprogram så att det är tydligt för 
alla parter. Detta hindrar dock inte kommissionen och/eller Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (EFSA) från att ta initiativ till att snabbare ompröva vissa.

Ändringsförslag 5
Skäl 16a (nytt)

(16a) Eftersom det inte har någon 
betydelse utifrån konsumentperspektiv om 
en beståndsdel i livsmedlet finns där som 
processhjälpmedel eller livsmedelstillsats, 
bör processhjälpmedel (med undantag av 
enzymer som regleras i förordningen om 
livsmedelsenzymer) som finns kvar i 
slutprodukten behandlas som 
livsmedelstillsatser. Detta kräver dock en 
lång övergångsperiod.

Motivering

För konsumentens hälsa spelar det ingen som helst roll om ett ämne tillförts produkten som 
processhjälpmedel eller tillsats. Det avgörande är om det finns i slutprodukten eller ej. 
Givetvis krävs en lång övergångsperiod innan det som idag definieras som processhjälpmedel 
i likhet med tillsatser skall behöva godkännande enligt denna förordning.

Ändringsförslag 6
Skäl 17a (nytt)
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(17a) Framför allt bör kommissionen ha 
befogenhet att uppdatera och ändra den 
gemenskapsförteckning över 
livsmedelstillsatser som skall upprättas 
enligt denna förordning. Eftersom dessa 
åtgärder är av allmän räckvidd och 
avsedda att ändra, stryka eller göra tillägg 
till icke väsentliga delar av denna 
förordning, bör de antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll enligt artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i det nya beslutet om 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 7
Skäl 21

(21) Efter det att denna förordning har 
antagits bör kommissionen biträdd av 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa granska samtliga gällande 
godkännanden utifrån andra kriterier än 
säkerhet, såsom t.ex. intag, teknologiskt 
behov och eventuellt vilseledande av 
konsumenten. Alla livsmedelstillsatser 
som även i fortsättningen skall vara 
godkända i gemenskapen bör överföras till 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna II 
och III i denna förordning. Bilaga III till 
denna förordning bör kompletteras med de 
andra livsmedelstillsatser som används i 
livsmedelstillsatser och enzymer samt 
villkoren för användningen av dem i 
enlighet med förordning (EG) nr […] om 
fastställande av ett enhetligt förfarande för 
godkännande av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. 
För att övergångsperioden skall bli 
tillräckligt lång bör bestämmelserna i 
bilaga III, bortsett från bestämmelserna om 
bärare för livsmedelstillsatser, inte 
tillämpas förrän från och med den 

(21) Efter det att denna förordning har 
antagits bör kommissionen biträdd av 
ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa ompröva samtliga gällande 
godkännanden utifrån de villkor för 
godkännande som fastställs i denna 
förordning. Alla livsmedelstillsatser som 
även i fortsättningen skall vara godkända i 
gemenskapen bör överföras till 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna II 
och III i denna förordning. Bilaga III till 
denna förordning bör kompletteras med de 
andra livsmedelstillsatser som används i 
livsmedelstillsatser och enzymer samt 
villkoren för användningen av dem i 
enlighet med förordning (EG) nr […] om 
fastställande av ett enhetligt förfarande för 
godkännande av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. 
För att övergångsperioden skall bli 
tillräckligt lång bör bestämmelserna i 
bilaga III, bortsett från bestämmelserna om 
bärare för livsmedelstillsatser, inte 
tillämpas förrän från och med den 
[1 januari 2011].
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[1 januari 2011].

Motivering

Det finns inget behov av att här räkna upp de kriterier som skall gälla för godkännande enligt 
denna förordning.

Ändringsförslag 8
Artikel 1, stycke 1

Denna förordning innehåller bestämmelser 
om livsmedelstillsatser som används i 
livsmedel och syftar till att garantera den 
inre marknadens effektiva funktion samt ett 
gott folkhälso- och konsumentskydd.

Denna förordning innehåller bestämmelser 
om livsmedelstillsatser som används i 
livsmedel och syftar till att garantera den 
inre marknadens effektiva funktion samt ett 
gott folkhälso-, konsument- och 
miljöskydd.

Motivering

I enlighet med Cardiffprocessen skall miljöaspekter integreras i all EU-lagstiftning. Det 
människan äter stannar inte i människokroppen, utan sprids i naturen och blir en del av 
kretsloppet. Även om ett ämne inte medför någon hälsorisk för den person som konsumerar 
den produkt som ämnet ingår i, kan det finnas negativa effekter för miljö och folkhälsa i 
senare led som bör beaktas vid beslut om godkännande eller ej. God miljö måste därför också 
vara ett av målen.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, punkt 2, led a

a) Processhjälpmedel a) Processhjälpmedel, om de inte finns 
med i slutprodukten

Motivering

För konsumentens hälsa spelar det ingen som helst roll om ett ämne tillförts produkten som 
processhjälpmedel eller tillsats. Det avgörande är om det finns i slutprodukten eller ej. 
Givetvis krävs en lång övergångsperiod innan det som idag definieras som processhjälpmedel 
i likhet med tillsatser skall behöva godkännande enligt denna förordning.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, punkt 2, led b, led iii

iii) kan resultera i att det i slutprodukten 
finns en inte avsiktlig, men tekniskt 

iii) inte finns kvar i slutprodukten.
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oundviklig förekomst av detta ämne eller 
derivater av detta, förutsatt att dessa rester 
inte innebär någon hälsorisk och inte har 
någon teknologisk effekt på 
slutprodukten.

Motivering

För konsumentens hälsa spelar det ingen som helst roll om ett ämne tillförts produkten som 
processhjälpmedel eller tillsats. Det avgörande är om det finns i slutprodukten eller ej. 
Givetvis krävs en lång övergångsperiod innan det som idag definieras som processhjälpmedel 
i likhet med tillsatser skall behöva godkännande enligt denna förordning.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 1, led aa (nytt)

aa) Den påverkar enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis inte folkhälsan eller 
utsatta gruppers hälsa negativt under 
någon del av sin livscykel.

Motivering

Även om ett ämne inte medför någon hälsorisk för den person som konsumerar den produkt 
som ämnet ingår i, kan det i senare led finnas negativa effekter för miljö och folkhälsa som 
bör beaktas vid beslut om godkännande eller ej. Användningen av antibiotika i mat och dess 
konsekvenser för utvecklandet av resistens är ett exempel.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 1, led b

b) Det finns ett rimligt teknologiskt behov 
som inte kan uppnås på andra sätt som är 
ekonomiskt och teknologiskt 
genomförbara.

b) Det finns ett rimligt teknologiskt behov 
som inte kan uppnås bättre på andra sätt 
som är ekonomiskt och teknologiskt 
rimliga att genomföra.

Motivering

Om det finns alternativ som innebär mindre risk för människors hälsa och valfrihet, samt 
miljö bör dessa användas i första hand.

Ändringsförslag 13
Artikel 5, punkt 1, led ca (nytt)
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ca) Den kommer inte att medverka till att 
reducera utbudet av livsmedel för 
allergiker.

Motivering

Särskild hänsyn bör tas till utsatta grupper och allergiker. De flesta bör kunna äta den mat 
som säljs i vanliga affärer, utan att vara hänvisade till specialkost. Därför bör ett av 
kriterierna för godkännande enligt denna förordning vara att ämnet eller användningen 
därav inte reducerar utbudet av livsmedel för allergiker.

Ändringsförslag 14
Artikel 5, punkt 1, led cb (nytt)

cb) Den medför enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis ingen negativ 
miljöpåverkan under någon del av sin 
livscykel.

Motivering

I enlighet med Cardiffprocessen skall miljöaspekter integreras i all EU-lagstiftning. Det 
människan äter stannar inte i människokroppen utan sprids i naturen och blir en del av 
kretsloppet.

Ändringsförslag 15
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Även om en tillsats kan påverka 
hälsan enligt 1aa, miljön enligt 1cb eller 
utbudet för allergiker enligt 1ca, kan den 
godkännas om fördelarna för 
konsumenterna enligt punkt 2 uppenbart 
överväger dessa nackdelar.

Motivering

En tillsats eller en användning av en tillstats kan ha både för- och nackdelar enligt 
ovanstående kriterier. I slutändan måste därför en sammanvägning av de olika för- och 
nackdelarna göras.

Ändringsförslag 16
Artikel 5, punkt 3, led a
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a) livsmedlet inte utgör en väsentlig del av 
en normal kost, eller

utgår

Motivering

Att minska ett livsmedels kvalité kan aldrig vara till gagn för konsumenterna, utom i fallet i 
led b.

Ändringsförslag 17
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

Tillsatsen får dock inte riskera att 
vilseleda konsumenten att tro att 
livsmedlet innehåller andra ingredienser 
än vad som faktiskt är fallet.

Motivering

Konsumenter blir idag ibland vilseledda genom användningen av tillsatser, trots att ett av 
kriterierna för godkännande enligt tidigare lagstiftning är att konsumenterna inte får 
vilseledas. Till exempel luras konsumenter ibland att tro att en produkt innehåller en viss 
frukt genom att produkten förses med en viss färg. Konsumentskyddet måste därför förstärkas 
i den här delen.

Ändringsförslag 18
Artikel 8, punkt 2

2. Om det till följd av teknologiska 
framsteg eller vetenskaplig utveckling 
föreligger behov för det får ytterligare 
funktionsgrupper läggas till i bilaga I i 
enlighet med förfarandet i artikel 28.2.

2. Om det till följd av teknologiska 
framsteg eller vetenskaplig utveckling 
föreligger behov för det får ytterligare 
funktionsgrupper läggas till i bilaga I i 
enlighet med förfarandet i artikel 28.2a.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i det nya beslutet om 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 19
Artikel 10, punkt 1a (ny)

1a. Om användning av nanoteknik tillåts 
skall särskilda gränsvärden för detta 
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fastslås i enlighet med punkt 1a.

Motivering

Lite är idag känt om nanoteknikens hälsorisker. Det är inte säkert att gränsvärdet för 
traditionell användning av en tillsats och gränsvärdet för nanopartiklar av en tillsats skall 
vara detsamma.

Ändringsförslag 20
Artikel 28, punkt 2a (ny)

2a. Vid hänvisning 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 
detta beslut.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i det nya beslutet om 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 21
Artikel 30, punkt 1a (ny)

1a. Tillsatser som tidigare räknats som 
processhjälpmedel, men som i 
fortsättningen skall räknas som 
livsmedelstillsatser enligt denna 
förordning, får fortsätta att användas som 
processhjälpmedel under en 
övergångsperiod på åtta år. Därefter 
måste användningen vara godkänd enligt 
denna förordning för att vara tillåten.

Motivering

För konsumentens hälsa spelar det ingen som helst roll om ett ämne tillförts produkten som 
processhjälpmedel eller tillsats. Det avgörande är om det finns i slutprodukten eller ej. 
Givetvis krävs en lång övergångsperiod innan det som idag definieras som processhjälpmedel 
i likhet med tillsatser skall behöva godkännande enligt denna förordning.

Ändringsförslag 22
Artikel 31, punkt 2
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2. Myndighetens riskbedömning skall 
ingå i den omprövning som kommissionen 
biträdd av kommittén skall göra av 
samtliga livsmedelstillsatser som var 
godkända innan denna förordning trädde 
i kraft. Denna omprövning skall ske 
utifrån de villkor för godkännande som 
fastställs i denna förordning, samt utifrån 
en bedömning av intag och riskhantering.
Alla livsmedelstillsatser som även i 
fortsättningen skall vara godkända i 
gemenskapen skall överföras till 
gemenskapsförteckningarna i 
bilagorna II och III i denna förordning. 
Bilaga III till denna förordning skall 
kompletteras med de andra 
livsmedelstillsatser som används i 
livsmedelstillsatser och enzymer samt 
villkoren för användningen av dem i 
enlighet med förordning (EG) nr […] om 
fastställande av ett enhetligt förfarande 
för godkännande av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. 
För att övergångsperioden skall bli 
tillräckligt lång bör bestämmelserna i 
bilaga III, bortsett från bestämmelserna 
om bärare för livsmedelstillsatser, inte 
tillämpas förrän från och med den 
[1 januari 2011].

2. Efter det att myndigheten har 
rådfrågats skall ett utvärderingsprogram 
för dessa tillsatser antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 28.2 inom ett år efter 
det att denna förordning trätt i kraft. 
Utvärderingsprogrammet skall 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Omprövningen skall ske utifrån ett 
utvärderingsprogram som skall antas 
efter det att myndigheten rådfrågats och i 
enlighet med förfarandet i artikel 28.2 a
inom ett år efter det att denna förordning 
trätt i kraft. Utvärderingsprogrammet skall 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Motivering

Det är viktigt att omprövningen skall ske utifrån de nya kriterierna. Det är också viktigt att 
alla ämnen som är godkända finns med i gemenskapsförteckningen. Dessutom bör förfarandet 
fastställas i en artikel.

Ändringsförslag 23



PR\651162SV.doc 15/18 PE 384.474v01-00

SV

Artikel 31, punkt 2a (ny)

2a. Efter det att utvärderingsprogrammet i 
punkt 2 genomförts, och efter det att 
myndigheten har rådfrågats, skall ett nytt 
utvärderingsprogram antas för 
godkännanden enligt denna förordning. 
Detta nya utvärderingsprogram skall 
antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 28.2 a och offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Även framöver skall det ske en kontinuerlig omprövning. Det är viktigt att detta formaliseras, 
samtidigt som det måste finnas utrymme för EFSA att prioritera de livsmedelstillsatser som 
det är mest angeläget att ompröva användningen av.

Ändringsförslag 24
Artikel 31, punkt 2b (ny)

2b. Livsmedelstillsatser och användningar 
som inte längre är i bruk skall tas bort 
från bilagorna när godkännandet 
omprövas.

Motivering

Detta krävs för att gemenskapsförteckningen skall vara aktuell och ge korrekt information till 
konsumenterna.

Ändringsförslag 25
Bilaga III

Gemenskapsförteckning över 
livsmedelstillsatser som godkänts för 
användning i livsmedelstillsatser, och
livsmedelsenzymer och villkoren för 
användning

Gemenskapsförteckning över 
livsmedelstillsatser som godkänts för 
användning i livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer
och villkoren för användning

Del 1 Bärare i livsmedelstillsatser Del 1 Bärare i livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

Del 2 Andra tillsatser än bärare i 
livsmedelstillsatser

Del 2 Andra tillsatser än bärare i 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer 
och livsmedelsaromer
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Del 3 Tillsatser i livsmedelsenzymer

Motivering

För att vara i överensstämmelse med artikel 16 måste bilaga 3 innehålla både godkända 
bärare respektive godkända andra tillsatser i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och 
livsmedelsaromer.
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MOTIVERING

Kommissionen har föreslagit att beslut om tillstånd för livsmedelstillsatser framöver skall tas 
genom kommittéförfarande. Föredraganden kan se fördelar med detta, men bara ifall de 
hänsynstaganden som Europaparlamentet ofta har lyft fram genom åren får ett tydligt avtryck 
i den nya förordningen om livsmedelstillsatser och den nya förordningen om enhetligt 
förfarande för godkännande av livsmedeltillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.
Dessa hänsynstaganden gäller framför allt miljön, folkhälsa och allergiker. 

Den nya förordningen om livsmedelstillsatser bör också förstärkas vad gäller kraven på 
öppenhet i förfarandet, omprövning av tillstånd för livsmedelstillsatser samt förtydligande av 
vad som kan vara vilseledande för konsumenter. Dessutom bör definitionen av vad som är 
livsmedeltillsats respektive processhjälpmedel göras om, samt användningen av nanoteknik 
regleras.

Hänsyn till miljö, folkhälsa och utbudet för allergiker

I enlighet med Cardiffprocessen skall miljöaspekter integreras i all EU-lagstiftning. Detta är 
särskilt relevant i denna lagstiftning då det människan äter inte stannar i människokroppen, 
utan sprids i naturen och blir en del av kretsloppet. Även om ett ämne inte medför någon 
hälsorisk för den individ som konsumerar produkten där ämnet ingår, kan det i senare led 
finnas negativa effekter för miljö och folkhälsa som bör beaktas vid beslut om godkännande 
eller ej. Användningen av antibiotika i mat och dess konsekvenser för utvecklandet av 
resistens mot antibiotika är ett exempel på vad som kan ge skadliga effekter på folkhälsan. Att 
tillsatsen inte har negativa effekter på vare sig folkhälsa eller miljö måste alltså vara kriterier 
vid tillståndsprövningen. God miljö bör också vara ett av förordningens syften. 

Att produkter som innehåller vanliga allergiframkallande ämnen måste vara märkta är till stor 
hjälp för allergiker. Detta är dock inte tillräckligt. Särskild hänsyn bör tas till utsatta grupper 
och allergiker. De flesta bör kunna äta den mat som säljs i vanliga affärer, utan att vara 
hänvisade till specialkost. Därför bör ett av kriterierna för godkännande enligt denna 
förordning vara att ämnet eller användningen därav inte reducerar utbudet av livsmedel för 
allergiker. 

Föredraganden föreslår dock att en tillsats, även om den kan påverka folkhälsa, miljö eller 
utbudet för allergiker negativt, skall kunna godkännas om fördelarna för konsumenterna 
uppenbart överväger dessa nackdelar. 

Om det utifrån kriterierna i artikel 5 finns bättre alternativ till tillsatsen och det också är 
ekonomiskt rimligt att tillämpa alternativet, bör användningen av tillsatsen ifråga inte 
godkännas. Det kan till exempel handla om att använda ett annat produktionssätt som inte 
kräver användning av tillsatser eller att det finns redan godkända tillsatser som är bättre 
utifrån kriterierna i artikel 5.
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Öppenhet och omprövning

Tillstånd för tillsatsanvändning skall kontinuerligt omprövas. Föredraganden föreslår att alla
nu gällande tillstånd skall omprövas utifrån de nya kriterierna innan de förs över till den nya 
gemenskapsförteckningen. Därefter bör den kontinuerliga omprövningen av tillstånd fortsätta 
genom ett öppet förfarande enligt ett utvärderingsprogram som skall antas genom 
kommittéförfarande. Utvärderingsprogrammet bör fastslås utifrån en prioriteringsordning av 
vilka tillsatser som är mest angelägna att ompröva användningen av. Denna 
prioriteringsordning bör fastställas i ett utvärderingsprogram så att det är tydligt för alla 
parter. Utvärderingsprogrammet skall dock inte hindra kommissionen och/eller EFSA från att 
ta initiativ till att snabbare ompröva vissa tillstånd.

Konsumenthänsyn

Redan i gällande lagstiftning är ett av kriterierna för godkännande av tillsatser att det inte får 
vilseleda konsumenterna. Trots detta används ibland färgämnen på ett sätt som skapar intryck 
av att det finns en viss frukt i livsmedlet, trots att så inte är fallet. Konsumentskyddet måste 
därför förstärkas i den här delen.

Konsumenthänsyn och definitioner

För konsumentens hälsa spelar det ingen som helst roll om ett ämne tillförts produkten som 
processhjälpmedel eller tillsats. Det avgörande är om det finns i slutprodukten eller ej. 
Traditionellt har dock det som bedömts vara processhjälpmedel respektive tillsats skiljt sig åt. 
Det krävs därför en lång övergångsperiod innan det som idag definieras som 
processhjälpmedel, men finns kvar i slutprodukten, skall behöva godkännande enligt denna 
förordning.

Nanoteknik

Lite är idag känt om nanoteknikens hälsorisker. Det är inte säkert att gränsvärdet för 
traditionell användning av en tillsats och gränsvärdet för nanopartiklar av en tillsats skall vara 
detsamma. Därför föreslås att användningen av nanopartiklar skall regleras särskilt i 
gemenskapsförteckningen.

Det nya kommittéförfarandet

Med anledning av det nya kommittéförfarandet föreslås en rad ändringar i kommissionens 
förslag.
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