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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 fastställande av ett 
enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och 
livsmedelsaromer
(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0423)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0258/2006),

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

– 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
Beaktandeled 1

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

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 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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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.

Ändringsförslag 2
Skäl 2

(2) Ett gott skydd för människors liv och 
hälsa bör säkerställas i gemenskapens 
politiska strävanden.

(2) Ett gott skydd för människors liv och 
hälsa samt för miljön skall säkerställas i 
gemenskapens politiska strävanden.

Ändringsförslag 3
Skäl 4

(4) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XXX/2006 av den …. 
om livsmedelstillsatser, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr YYY/2006 av den …. om 
livsmedelsenzymer och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr ZZZ/2006 av den …. om 
livsmedelsaromer och vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper fastställs harmoniserade
kriterier och krav för bedömning och 
godkännande av dessa ämnen.

(4) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XXX/2006 av den …. 
om livsmedelstillsatser, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr YYY/2006 av den …. om 
livsmedelsenzymer och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr ZZZ/2006 av den …. om 
livsmedelsaromer och vissa 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper fastställs kriterier och krav för 
bedömning och godkännande av dessa 
ämnen.

Motivering

Det är inte säkert att kriterierna skall vara exakt desamma för de olika ämnena. En anledning 
till att de behandlas i 3 olika förordningar, beror på att det trots allt finns olika skillnader att 
ta hänsyn till.

Ändringsförslag 4
Skäl 5a (nytt)

(5a) Öppenhet i fråga om produktion och 
hantering av livsmedel är helt avgörande 
för trovärdigheten gentemot 
konsumenterna.
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Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor.

Ändringsförslag 5
Skäl 7a (nytt)

(7a) De kriterier som anges för 
godkännade i Europaparlamentets och 
rådets förordningar om 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer 
och vissa livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper avsedda att 
användas i och på livsmedel skall vara 
uppfyllda även för godkännade enligt 
denna förordning.

Motivering

Detta är en självklarhet men är inte särskilt tydligt angett i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 6
Skäl 11

(11) För att hålla företagarna inom de 
berörda branscherna underrättade och
allmänheten informerad om gällande 
godkännanden bör de ämnen som godkänts 
finnas i en gemenskapsförteckning som 
kommissionen upprättar, administrerar och 
offentliggör.

(11) För att hålla företagarna inom de 
berörda branscherna underrättade och 
allmänheten informerad om gällande 
godkännanden skall de ämnen som 
godkänts finnas i en 
gemenskapsförteckning som 
kommissionen upprättar, administrerar och 
offentliggör.

Motivering

Konsumenter och industri måste kunna utgå ifrån att ämnen och användningar som inte finns 
på gemenskapsförteckningen är otillåtna.

Ändringsförslag 7
Skäl 13

(13) Det enhetliga förfarandet för 
godkännande av ämnen bör uppfylla 

(13) Det enhetliga förfarandet för 
godkännande av ämnen skall uppfylla 
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kraven på öppenhet och information till 
allmänheten och samtidigt garantera den 
sökandes rätt att bevara viss information 
konfidentiell. 

kraven på öppenhet och information till 
allmänheten och samtidigt garantera den 
sökandes rätt att bevara viss information 
konfidentiell.

Ändringsförslag 8
Skäl 18a (nytt)

(18a) Framför allt bör kommissionen ha 
befogenhet att uppdatera och ändra den 
gemenskapsförteckning över 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer 
och livsmedelsaromer 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 9
Artikel 1, punkt 1

1. I denna förordning fastställs ett enhetligt 
förfarande för bedömning och 
godkännande, nedan kallat ”det enhetliga 
förfarandet, av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper som används eller är avsedda 
att användas i eller på livsmedel, nedan 
kallade ”ämnen”, som skall bidra till den 
fria rörligheten för inom gemenskapen.

1. I denna förordning fastställs ett enhetligt 
förfarande för bedömning och 
godkännande, nedan kallat ”det enhetliga 
förfarandet, av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper som används eller är avsedda 
att användas i eller på livsmedel, nedan 
kallade ”ämnen”, som skall bidra till den 
fria rörligheten för livsmedel inom 
gemenskapen.
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Motivering

Ändamålet med denna lagstiftning är framför allt att bidra till den fria rörligheten för 
livsmedel inom gemenskapen.

Ändringsförslag 10
Artikel 2, punkt 1

1. Inom ramen för varje särlagstiftning på 
livsmedelsområdet skall de ämnen som får 
släppas ut på marknaden i gemenskapen 
finnas i en förteckning, nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”, vars innehåll 
skall fastställas i ovannämnda lagstiftning. 
Gemenskapsförteckningen skall uppdateras 
av kommissionen. Den skall offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning.

1. Inom ramen för varje särlagstiftning på 
livsmedelsområdet skall de ämnen som får 
släppas ut på marknaden i gemenskapen 
finnas i en förteckning, nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”, vars innehåll 
skall fastställas i ovannämnda lagstiftning. 
Gemenskapsförteckningen skall uppdateras 
av kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 14.2. Den 
skall offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Motivering

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

Ändringsförslag 11
Artikel 3, punkt 4, stycke 2

I sådana fall skall kommissionen vid behov
informera den sökande direkt och i sin 
skrivelse ange skälen till att kommissionen 
anser att en uppdatering inte är motiverad. 

I sådana fall skall kommissionen 
offentliggöra sitt ställningstagande och
informera den sökande direkt och i sin 
skrivelse ange skälen till att kommissionen 
anser att en uppdatering inte är motiverad.

Motivering

Även beslut om icke-beslut skall offentliggöras. Öppenhet är en avgörande fråga för att 
konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att hantera livsmedelsfrågor.

Ändringsförslag 12
Artikel 3, punkt 3a (ny)

3a. Alla godkännanden för användning 
av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer 
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och livsmedelsaromer skall ses över 
regelbundet.

Motivering

Det är viktigt att användningen av ämnen i livsmedel är i överensstämmelse med den senaste 
vetenskapliga forskningen. Det är dessutom viktigt för vissa konsumentgrupper att ämnen som 
ej används stryks från förteckningen, liksom användningar som inte längre i bruk.

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 1, stycke 2

Kommissionen skall ge medlemsstaterna 
tillgång till ansökan.

Kommissionen skall ge medlemsstaterna 
tillgång till ansökan och ansökan skall 
offentliggöras.

Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelfrågor.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 2

2. Om kommissionen inleder förfarandet 
på eget initiativ skall den underrätta 
medlemsstaterna om detta och vid behov 
begära ett yttrande av myndigheten.

2. Om kommissionen inleder förfarandet 
på eget initiativ skall den underrätta 
medlemsstaterna och offentliggöra detta 
och vid behov begära ett yttrande av 
myndigheten.

Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor.

Ändringsförslag 15
Artikel 5, punkt 1

1. Myndigheten skall lämna sitt yttrande 
senast sex månader efter mottagandet av 
en giltig ansökan. 

1. Myndigheten skall lämna sitt yttrande 
senast nio månader efter mottagandet av 
en giltig ansökan.
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Motivering

Med de resurser som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har till sitt 
förfogande och de kvalitetskrav som skall ställas på EFSA:s utlåtande är det inte rimligt med 
en så kort tid som kommissionen föreslagit.

Ändringsförslag 16
Artikel 5, punkt 2

2. Myndigheten skall överlämna yttrandet 
till kommissionen och medlemsstaterna 
och, vid behov, även till den sökande.

2. Myndigheten skall överlämna yttrandet 
till kommissionen och medlemsstaterna 
och, även till den sökande. Yttrandet skall 
dessutom offentliggöras.

Motivering

Den sökande skall ALLTID informeras och EFSA:s yttrande skall vara offentligt.

Ändringsförslag 17
Artikel 6, punkt 3

3. Om den sökande lämnar in 
kompletterande upplysningar på eget 
initiativ skall vederbörande sända dem 
både till myndigheten och till 
kommissionen. I sådana fall skall 
myndigheten lämna sitt yttrande inom den 
ursprungliga tidsfristen.

3. Om den sökande lämnar in 
kompletterande upplysningar på eget 
initiativ skall vederbörande sända dem 
både till myndigheten och till 
kommissionen. I sådana fall skall 
myndigheten lämna sitt yttrande inom den 
ursprungliga tidsfristen, om det inte finns 
särskilda skäl att förlänga tidsfristen. 

Motivering

Det får inte finnas några incitament för den sökande att lämna in kompletterande 
upplysningar efter att tidsfristen löpt ut. Utan ovanstående tillägg skulle det tyvärr finnas ett 
sådant negativt incitament.

Ändringsförslag 18
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall motivera sitt förslag 
och redogöra för alla de avvägningar som 
den gjort för att komma fram till sitt 
ställningstagande.
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Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor. Kommissionen bör utan svårigheter kunna redogöra för de 
avvägningar som ligger till grund till ställningstagandet. En sådan öppen redogörelse vore 
till gagn för konsumenter, industri, och medlemsländernas myndigheter.

Ändringsförslag 19
Artikel 7, stycke 2

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en förklaring till denna avvikelse.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
lämna en särskild förklaring till denna 
avvikelse.

Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor. Kommissionen bör utan svårigheter kunna redogöra för de 
avvägningar som ligger till grund till ställningstagandet. En sådan öppen redogörelse vore 
till gagn för konsumenter, industri, och medlemsländernas myndigheter.

Ändringsförslag 20
Artikel 7, stycke 3

Förordningen skall antas enligt det 
förfarande som avses i artikel 14.2.

Förordningen skall antas enligt det 
förfarande som avses i artikel 14.2a.

Motivering

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

Ändringsförslag 21
Artikel 7, stycke 3a (nytt)

Om det slutgiltiga beslutet skiljer sig från 
kommissionens ursprungliga förslag till 
kommittén skall kommissionen redogöra 
för skälen till detta.
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Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor. Kommissionen bör utan svårigheter kunna redogöra för de 
avvägningar som ligger till grund till ställningstagandet. En sådan öppen redogörelse vore 
till gagn för konsumenter, industri, och medlemsländernas myndigheter.

Ändringsförslag 22
Artikel 10

Kommissionen får på eget initiativ eller, 
vid behov, på begäran av myndigheten, 
förlänga de tidsfrister som avses i 
artikel 5.1 och artikel 7, om ärendets 
karaktär motiverar detta, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artiklarna 6.1 
och 8.1. I sådana fall skall kommissionen,
vid behov, informera den sökande om 
denna förlängning och ange skälen till 
förlängningen.

Kommissionen får på eget initiativ eller, 
vid behov, på begäran av myndigheten, 
förlänga de tidsfrister som avses i 
artikel 5.1 och artikel 7, om ärendets 
karaktär motiverar detta, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artiklarna 6.1 
och 8.1. I sådana fall skall kommissionen 
informera den sökande om denna 
förlängning och ange skälen till 
förlängningen.

Motivering

Den sökande skall alltid informeras.

Ändringsförslag 23
Artikel 11, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall säkerställa 
öppenheten i förfarandet för 
godkännande genom att offentliggöra alla 
ansökningar och hålla allt relevant 
material i ärendet tillgängligt för 
allmänheten.

Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor.

Ändringsförslag 24
Artikel 12, punkt 1, stycke 1

Bland de uppgifter som den sökande Uppgifter som den sökande lämnar in får 
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lämnar får uppgifter som, om de lämnas ut 
påtagligt kan försämra den sökandes 
konkurrensställning, behandlas 
konfidentiellt.

behandlas konfidentiellt endast om de 
påtagligt kan försämra den sökandes 
konkurrensställning om de lämnas ut.

Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor. Dock kan det ibland finnas skäl för att uppgifter skall behandlas 
konfidentiellt.

Ändringsförslag 25
Artikel 12, punkt 1, stycke 2, inledningen

Följande uppgifter skall inte betraktas som 
konfidentiella:

Följande uppgifter får aldrig betraktas som 
konfidentiella:

Motivering

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor. Dock kan det ibland finnas skäl för att uppgifter skall behandlas 
konfidentiellt.

Ändringsförslag 26
Artikel 14, 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.
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MOTIVERING

Miljöhänsyn

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. Negativa effekter för 
miljön bör därför beaktas vid beslut om godkännande eller ej. Artikel 175 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen bör därför också ligga till grund för förordningen.

Öppenhet

Öppenhet är en avgörande fråga för att konsumenterna skall finna tilltro till EU:s sätt att 
hantera livsmedelsfrågor. Därför skall kommissionen säkerställa öppenheten i förfarandet för 
godkännande genom att offentliggöra alla ansökningar och göra allt relevant material i 
ärendet tillgängligt för allmänheten. Producenter som ansöker om tillstånd skall alltid 
informeras direkt i frågor som rör deras ansökan.

Kommissionen bör utan svårigheter kunna redogöra för de avvägningar som ligger till grund 
till dess ställningstagande. En sådan öppen redogörelse vore till gagn för konsumenter, 
industri, och medlemsländernas myndigheter. Kommissionen skall därför alltid offentliggöra 
sina förslag till beslut och motivera sitt förslag och redogöra för alla de avvägningar som man 
gjort för att komma fram till sitt ställningstagande. Även beslut om icke-beslut skall 
offentliggöras.

När den antagna förordningen avviker från kommissionens ursprungliga förslag till 
kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa skall kommissionen också redogöra för 
bakgrunden för det slutgiltiga beslutet.

Livsmedelssäkerhet

Med de resurser som EFSA har till sitt förfogande och de kvalitetskrav som skall ställas på 
EFSA:s utlåtande är det inte rimligt med endast en period på sex månader för att ta fram ett 
utlåtande över ansökan som kommissionen föreslagit. Med hänsyn till livsmedelssäkerheten, 
föreslås därför denna tidsgräns förlängas så att EFSA har nio månader på sig att presentera ett 
utlåtande.

Det är viktigt att användningen av ämnen i livsmedel är i överensstämmelse med den senaste 
vetenskapliga forskningen. Det är dessutom viktigt för vissa konsumentgrupper att ämnen och 
användningar som ej används tas bort från förteckningen. Alla godkännanden för användning 
av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer skall därför ses över 
regelbundet.
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Det nya kommittéförfarandet

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


