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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 en fælles 
godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og
fødevarearomaer

(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0423)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0258/2006),

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender om det foreslåede 
retsgrundlag,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– 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,

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2

(2) Der bør ved gennemførelsen af 
Fællesskabets politik sikres et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers liv og 
sundhed.

(2) Der skal ved gennemførelsen af 
Fællesskabets politik sikres et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers liv og 
sundhed og af miljøet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 4

(4) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. XXX/2006 af … om
fødevaretilsætningsstoffer3, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
YYY/2006 af … om fødevareenzymer4 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ZZZ/2006 af … om aromaer og 
visse fødevareingredienser med
aromagivende egenskaber5 er der fastsat 
harmoniserede kriterier og krav 
vedrørende evaluering og godkendelse af 
sådanne stoffer.

(4) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. XXX/2006 af … om
fødevaretilsætningsstoffer3, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
YYY/2006 af … om fødevareenzymer4 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ZZZ/2006 af … om aromaer og 
visse fødevareingredienser med
aromagivende egenskaber5 er der fastsat 
kriterier og krav vedrørende evaluering og 
godkendelse af sådanne stoffer.

Begrundelse

Det er ikke sikkert, at kriterierne bør være helt de samme for de forskellige stoffer. En af 
grundene til, at de behandles i tre forskellige forordninger, er, at der ikke desto mindre findes 
diverse forskelle, som skal tages i betragtning.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Åbenhed i produktionen og 
håndteringen af fødevarer er en absolut 
nødvendighed for at opnå troværdighed 
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over for forbrugerne.

Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på.

Ændringsforslag 5
Betragtning 7 a (ny)

(7a) De kriterier, der er fastlagt for 
godkendelse i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordninger om 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og visse 
fødevarearomastoffer til brug i og på 
fødevarer, skal også opfyldes i forbindelse 
med godkendelse i henhold til denne 
forordning.

Begrundelse

Dette er selvindlysende, men det fremgår ikke særlig klart af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 6
Betragtning 11

(11) For at de erhvervsdrivende i de berørte 
sektorer og offentligheden kan holdes
cinformeret om de gældende godkendelser, 
bør de godkendte stoffer opføres på en
fællesskabsliste, der udarbejdes, ajourføres 
og offentliggøres af Kommissionen.

(11) For at de erhvervsdrivende i de berørte 
sektorer og offentligheden kan holdes
informeret om de gældende godkendelser, 
skal de godkendte stoffer opføres på en
fællesskabsliste, der udarbejdes, ajourføres 
og offentliggøres af Kommissionen.

Begrundelse

Forbrugerne og industrien skal kunne antage, at stoffer og anvendelser, der ikke er medtaget 
på Fællesskabets liste, ikke er godkendt.

Ændringsforslag 7
betragtning 13

(13) Den fælles procedure for godkendelse (13) Den fælles procedure for godkendelse 
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af stofferne skal leve op til kravene om
gennemsigtighed og information til 
offentligheden, samtidig med at den sikrer
ansøgerens ret til, at visse oplysninger 
behandles fortroligt.

af stofferne skal leve op til kravene om
gennemsigtighed og information til 
offentligheden, samtidig med at den sikrer
ansøgerens ret til, at visse oplysninger 
behandles fortroligt.

Ændringsforslag 8
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Kommissionen skal navnlig 
bemyndiges til at ajourføre og ændre den 
fællesskabsliste over 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer, der 
udarbejdes i henhold til nærværende 
forordning. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, som har til formål at 
ændre, supplere eller lade ikkevæsentlige 
bestemmelser i denne forordning 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 9
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning fastsættes en 
fælles procedure (i det følgende benævnt 
"fælles procedure") for evaluering og 
godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer,
fødevareenzymer, fødevarearomaer og 
udgangsmaterialer for fødevarearomaer, 
der anvendes eller er bestemt til anvendelse 
i eller på fødevarer (i det følgende benævnt
"stoffer"); proceduren bidrager til 
stoffernes frie bevægelighed i 
Fællesskabet.

1. Ved denne forordning fastsættes en 
fælles procedure (i det følgende benævnt 
"fælles procedure") for evaluering og 
godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer,
fødevareenzymer, fødevarearomaer og 
udgangsmaterialer for fødevarearomaer, 
der anvendes eller er bestemt til anvendelse 
i eller på fødevarer (i det følgende benævnt
"stoffer"); proceduren bidrager til 
fødevarernes frie bevægelighed i 
Fællesskabet.
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Begrundelse

Det primære mål med denne lovgivning er at bidrage til den frie bevægelighed for fødevarer i 
EU.

Ændringsforslag 10
artikel 2, stk. 1

1. I henhold til hver af de 
fødevaresektorrelaterede forskrifter er de 
stoffer, som det er tilladt at markedsføre i 
Fællesskabet, opført på en liste, hvis 
indhold er fastsat ved den relevante 
forskrift (i det følgende benævnt 
"fællesskabsliste"). Fællesskabslisten 
opdateres af Kommissionen. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

1. I henhold til hver af de 
fødevaresektorrelaterede forskrifter er de 
stoffer, som det er tilladt at markedsføre i 
Fællesskabet, opført på en liste, hvis 
indhold er fastsat ved den relevante 
forskrift (i det følgende benævnt 
"fællesskabsliste"). Fællesskabslisten 
opdateres af Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 14, 
stk. 2a, omhandlede procedure. Den
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 4, afsnit 2

I så fald underretter Kommissionen i givet 
fald direkte ansøgeren og oplyser i
meddelelsen årsagerne til, at den ikke 
finder, at en opdatering er begrundet.

I så fald offentliggør Kommissionen sin 
beslutning og underretter direkte 
ansøgeren og oplyser i meddelelsen 
årsagerne til, at den ikke finder, at en 
opdatering er begrundet.

Begrundelse

Beslutninger om ikke at træffe beslutninger skal også offentliggøres. Åbenhed er en afgørende 
faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere fødevarespørgsmål på.

Ændringsforslag 12
Artikel 3, stk, 3 a (nyt)

Alle godkendelser af brug af 
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fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer skal 
regelmæssigt tages op til fornyet 
behandling.

Begrundelse

Det er vigtigt, at brugen af tilsætningsstoffer i fødevarer er i overensstemmelse med den 
seneste videnskabelige forskning. Endvidere er det vigtigt for visse grupper af forbrugere, at 
tilsætningsstoffer, der ikke anvendes, slettes fra listen sammen med anvendelser, der ikke 
længere er aktuelle.

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 1, afsnit 2

Kommissionen giver medlemsstaterne 
adgang til ansøgningen.

Kommissionen giver medlemsstaterne 
adgang til ansøgningen, og den skal 
offentliggøres.

Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på.

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 2

2. Når Kommissionen iværksætter 
proceduren på eget initiativ, underretter 
den medlemsstaterne herom og anmoder 
evt. autoriteten om at afgive udtalelse.

2. Når Kommissionen iværksætter 
proceduren på eget initiativ, underretter 
den medlemsstaterne herom og 
offentliggør dette og anmoder evt. 
autoriteten om at afgive udtalelse.

Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 1

1. Autoriteten afgiver udtalelse senest 6
måneder efter modtagelsen af en gyldig
ansøgning.

1. Autoriteten afgiver udtalelse senest 9
måneder efter modtagelsen af en gyldig
ansøgning.
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Begrundelse

I lyset af de ressourcer, der står til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) 
rådighed, og de kvalitetsstandarder, der kræves for EFSA's udtalelse, er Kommissionens 
forslag om så kort en periode ikke rimelig.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 2

2. Autoriteten sender sin udtalelse til 
Kommissionen, medlemsstaterne og i givet 
fald ansøgeren.

2. Autoriteten sender sin udtalelse til 
Kommissionen, medlemsstaterne og i givet 
fald ansøgeren. Udtalelsen skal også 
offentliggøres.

Begrundelse

Ansøgeren skal ALTID underrettes, og EFSA's udtalelse skal offentliggøres.

Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 3

3. Hvis ansøgeren på eget initiativ 
fremlægger supplerende oplysninger, 
sender vedkommende dem til såvel 
autoriteten som Kommissionen. I så fald 
afgiver autoriteten udtalelse inden for den 
oprindelige frist.

3. Hvis ansøgeren på eget initiativ 
fremlægger supplerende oplysninger, 
sender vedkommende dem til såvel 
autoriteten som Kommissionen. I så fald 
afgiver autoriteten udtalelse inden for den 
oprindelige frist, medmindre der er 
særlige grunde til at udvide denne 
periode.

Begrundelse

Der må ikke være nogen incitamenter for ansøgeren til at indsende yderligere oplysninger, 
når fristen er udløbet. Uden ovenstående tilføjelse ville der uheldigvis være et sådant negativt 
incitament.

Ændringsforslag 18
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen skal begrunde sit forslag 
og forklare de betragtninger, der ligger til 
grund for dens beslutning.
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Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på. Kommissionen skal uden problemer kunne forklare de betragtninger, 
der ligger til grund for dens beslutning. En gennemskuelig forklaring af denne art vil være til 
gavn for forbrugerne, industrien og medlemsstaternes myndigheder.

Ændringsforslag 19
Artikel 7, stk. 2

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen for 
årsagerne til afvigelsen.

Såfremt udkastet til forordning ikke er i 
overensstemmelse med autoritetens 
udtalelse, redegør Kommissionen separat 
for årsagerne til afvigelsen.

Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på. Kommissionen skal uden problemer kunne forklare de betragtninger, 
der ligger til grund for dens beslutning. En gennemskuelig forklaring af denne art vil være til 
gavn for forbrugerne, industrien og medlemsstaternes myndigheder.

Ændringsforslag 20
Artikel 7, stk. 3

Forordningen vedtages efter proceduren i 
artikel 14, stk. 2.

Forordningen vedtages efter proceduren i 
artikel 14, stk. 2a.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 21
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a) Hvis den endelige beslutning afviger 
fra Kommissionens oprindelige forslag til 
komitéen, skal Kommissionen begrunde 
dette.

Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
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fødevarespørgsmål på. Kommissionen skal uden problemer kunne forklare de betragtninger, 
der ligger til grund for dens beslutning. En gennemskuelig forklaring af denne art vil være til 
gavn for forbrugerne, industrien og medlemsstaternes myndigheder.

Ændringsforslag 22
Artikel 10

Kommissionen kan forlænge de frister, der 
er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 7, 
enten på eget initiativ eller efter
anmodning fra autoriteten, hvis sagens 
karakter gør det berettiget, jf. dog artikel 6, 
stk. 1, og artikel 8, stk. 1. I givet fald 
underretter Kommissionen ansøgeren om 
denne forlængelse og om begrundelsen 
herfor.

Kommissionen kan forlænge de frister, der 
er fastsat i artikel 5, stk. 1, og artikel 7, 
enten på eget initiativ eller efter 
anmodning fra autoriteten, hvis sagens 
karakter gør det berettiget, jf. dog artikel 6, 
stk. 1, og artikel 8, stk. 1. Kommissionen 
underretter ansøgeren om denne 
forlængelse og om begrundelsen herfor.

Begrundelse

Ansøgeren skal altid underrettes.

Ændringsforslag 23
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen skal sikre 
godkendelsesprocedurens åbenhed ved at 
offentliggøre alle ansøgninger og stille alt 
det relevante materiale til rådighed for 
offentligheden.

Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på.

Ændringsforslag 24
Artikel 12, stk. 1, afsnit 1

Blandt de oplysninger, ansøgeren har 
indgivet, kan de, hvis videregivelse kan 
skade ansøgerens konkurrencemæssige 
stilling mærkbart, behandles fortroligt.

Oplysninger, ansøgeren har indgivet, kan 
kun behandles fortroligt, hvis videregivelse 
heraf kan skade ansøgerens 
konkurrencemæssige stilling mærkbart.
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Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på. Der kan imidlertid nogle gange være grund til at behandle 
oplysninger fortroligt.

Ændringsforslag 25
Artikel 12, stk. 1, afsnit 2, indledning

Følgende oplysninger anses under ingen 
omstændigheder for at være fortrolige:

Følgende oplysninger kan under ingen 
omstændigheder anses for at være 
fortrolige:

Begrundelse

Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på. Der kan imidlertid nogle gange være grund til at behandle 
oplysninger fortroligt.

Ændringsforslag 26
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Miljøbetragtninger
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, ikke bliver i den 
menneskelige krop, men spredes til det naturlige miljø og indgår i naturens cyklus. Negative 
miljøpåvirkninger bør derfor tages i betragtning, når der træffes beslutning om godkendelse 
eller afslag på godkendelse. Artikel 175 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab bør derfor også danne grundlag for forordningen.

Åbenhed
Åbenhed er en afgørende faktor, hvis forbrugerne skal have tillid til EU's måde at håndtere 
fødevarespørgsmål på. Kommissionen må derfor sikre åbenhed i godkendelsesproceduren ved 
at offentliggøre alle ansøgninger og stille alt relevant materiale på området til rådighed for 
offentligheden. Producenter, der anmoder om godkendelse, skal altid underrettes direkte om 
spørgsmål vedrørende deres ansøgning. 

Kommissionen skal uden problemer kunne forklare de betragtninger, der ligger til grund for 
dens beslutning. En gennemskuelig forklaring af denne art vil være til gavn for forbrugerne, 
industrien og medlemsstaternes myndigheder. Kommissionen skal derfor altid offentliggøre 
sine forslag til beslutninger, begrunde sit forslag og forklare de betragtninger, der ligger til 
grund for dens beslutning. Beslutninger om ikke at træffe beslutning skal også offentliggøres. 

Når den vedtagne forordning afviger fra Kommissionens oprindelige forslag til Komitéen for 
Fødevarekæden og Dyresundhed, skal Kommissionen også forklare baggrunden for dens 
endelige beslutning. 

Fødevaresikkerhed
På grund af de ressourcer, der står til EFSA's rådighed, og de kvalitetsstandarder, der kræves 
for EFSA's udtalelser, er seks måneder, som Kommissionen har foreslået, ikke en rimelig frist 
for fremsættelse af en udtalelse om en ansøgning. Af hensyn til fødevaresikkerheden foreslås 
det, at denne periode forlænges, så EFSA har ni måneder til at fremsætte en udtalelse. 

Det er vigtigt, at brugen af tilsætningsstoffer i fødevarer er i overensstemmelse med den 
seneste videnskabelige forskning. Det er også vigtigt for visse grupper af forbrugere, at 
tilsætningsstoffer og anvendelser, der ikke længere er aktuelle, fjernes fra listen. Alle 
godkendelser til brug af fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer skal 
derfor regelmæssigt tages op til fornyet overvejelse.

Den nye komitologiprocedure
Der fremsættes en række ændringsforslag til Kommissionens forslag i lyset af den nye 
komitologiprocedure.


