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PR_COD_2am

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. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører 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 Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til 
anvendelse i fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 og 
forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (16677/2007 – C6-0000/2008),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0427),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2008),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(7) Aromaer og fødevareingredienser med 
aromagivende egenskaber bør kun 
anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 
fastsat i denne forordning. Det skal være 
sikkert at anvende dem, og visse aromaer 
bør derfor underkastes en risikovurdering, 
inden de kan tillades i fødevarer. De må 
ikke vildlede forbrugeren, og det bør derfor 
altid oplyses ved passende mærkning, når 
de forekommer i fødevarer. Vildledning af 

(7) Aromaer og fødevareingredienser med 
aromagivende egenskaber bør kun 
anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 
fastsat i denne forordning. Det skal være 
sikkert at anvende dem, og visse aromaer 
bør derfor underkastes en risikovurdering, 
inden de kan tillades i fødevarer. Om 
muligt bør der tages hensyn til, om der 
kan være negative konsekvenser for 
sårbare grupper, herunder udvikling af 

                                               
1 Vedtagne tekster af 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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forbrugerne omfatter, men er ikke 
begrænset til spørgsmål vedrørende de 
anvendte ingrediensers art, friskhed og 
kvalitet, produktets eller 
fremstillingsprocessens naturlighed eller 
produktets ernæringsmæssige kvalitet. Der 
bør ved godkendelse af aromaer også tages 
hensyn til andre faktorer, der er relevante 
for det spørgsmål, der er under overvejelse, 
herunder samfundsmæssige, økonomiske, 
traditionelle, etiske og miljømæssige 
faktorer samt kontrolmuligheder.

smagsmæssige præferencer hos børn. De 
må ikke vildlede forbrugeren, og det bør 
derfor altid oplyses ved passende 
mærkning, når de forekommer i fødevarer. 
Vildledning af forbrugerne omfatter, men 
er ikke begrænset til spørgsmål vedrørende 
de anvendte ingrediensers art, friskhed og 
kvalitet, produktets eller 
fremstillingsprocessens naturlighed eller 
produktets ernæringsmæssige kvalitet. Der 
bør ved godkendelse af aromaer også tages 
hensyn til andre faktorer, der er relevante 
for det spørgsmål, der er under overvejelse, 
herunder samfundsmæssige, økonomiske, 
traditionelle, etiske og miljømæssige 
faktorer samt kontrolmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Første del af ændringsforslag 1 vedtaget af Parlamentet under førstebehandlingen, som Rådet 
lod udgå. Indføjelsen af udvikling af smagsmæssige præferencer hos børn afspejler 
Parlamentets moderate tilgang med hensyn til anvendelse af aromaer i fødevarer.

Ændringsforslag 2

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 8

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(8) Siden 1999 har Den Videnskabelige 
Komité for Levnedsmidler og siden Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten"), der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 
januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
afgivet udtalelser om en række stoffer, der 
forekommer naturligt i udgangsmaterialer 
for aromaer og fødevareingredienser med 

(8) Siden 1999 har Den Videnskabelige 
Komité for Levnedsmidler og siden Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten"), der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 
januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
afgivet udtalelser om en række stoffer, der 
forekommer naturligt i udgangsmaterialer 
for aromaer og fødevareingredienser med 
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aromagivende egenskaber, som ifølge 
Europarådets ekspertgruppe for 
aromastoffer giver anledning til 
toksikologiske betænkeligheder. Stoffer, 
som også Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler erklærede for toksikologisk 
betænkelige, bør betragtes som uønskede 
stoffer, der ikke bør tilsættes som sådanne 
til fødevarer.

aromagivende egenskaber, som ifølge 
Europarådets ekspertgruppe for 
aromastoffer giver anledning til 
toksikologiske betænkeligheder. Stoffer, 
som også Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler erklærede for toksikologisk 
betænkelige, bør betragtes som uønskede 
stoffer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indgår i Parlamentets grundlæggende holdning om naturligt 
forekommende uønskede stoffer, som uddybes yderligere i ændringsforslag 3, 4, 13 og 23.

Ændringsforslag 3

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(9) Som følge af deres naturlige forekomst 
i planter, kan der forekomme uønskede 
stoffer i aromapræparater og 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber. Planterne anvendes traditionelt 
som fødevarer eller fødevareingredienser. 
Der bør fastsættes passende 
maksimalgrænseværdier for forekomst af 
de pågældende uønskede stoffer i de 
fødevarer, der mest bidrager til 
menneskers indtag af de pågældende 
stoffer, idet der tages hensyn til, at der er 
behov for at beskytte menneskers 
sundhed, såvel som at det er uundgåeligt, 
at de forekommer i traditionelle 
fødevarer.

(9) Som følge af deres naturlige forekomst 
i planter, kan der forekomme uønskede 
stoffer i aromapræparater og 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber. Planterne anvendes traditionelt 
som fødevarer eller fødevareingredienser. 
Når der foreligger en videnskabeligt 
begrundet mistanke om, at visse naturligt 
forekommende uønskede stoffer i 
sammensatte fødevarer kan udgøre et 
sikkerhedsproblem for forbrugerens 
sundhed, kan Kommissionen fastsætte 
maksimalgrænseværdier, når autoriteten 
har afgivet udtalelse.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at bringe betragtningen i tråd med Parlamentets syn 
på maksimalgrænseværdier for visse naturligt forekommende uønskede stoffer i sammensatte 
fødevarer.

Ændringsforslag 4

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 10

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(10) Maksimalgrænseværdierne for visse 
naturligt forekommende uønskede stoffer 
bør fokusere på den fødevare eller de 
fødevarekategorier, der bidrager mest til 
indtagelse via kosten. Dette ville gøre det 
muligt for medlemsstaterne at tilrettelægge 
kontrol på et risikogrundlag i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
882/2004 om offentlig kontrol med henblik 
på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes. Fødevareproducenterne er dog 
forpligtet til at tage hensyn til 
tilstedeværelsen af disse stoffer, når de 
anvender fødevareingredienser med 
aromagivende egenskaber og/eller aromaer 
til fremstilling af alle fødevarer for at sikre, 
at fødevarer, som ikke er sikre, ikke 
bringes i omsætning. 

(10) Såfremt visse naturligt 
forekommende uønskede stoffer i 
sammensatte fødevarer udgør en risiko 
for forbrugerens sundhed, og der 
fastsættes maksimalgrænseværdier, når 
autoriteten har afgivet udtalelse, bør
medlemsstaterne tilrettelægge kontrol på et 
risikogrundlag i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol 
med henblik på verifikation af, at 
foderstof- og fødevarelovgivningen samt 
dyresundheds- og 
dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes. 
Fødevareproducenterne er dog forpligtet til 
at tage hensyn til tilstedeværelsen af disse 
stoffer, når de anvender 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber og/eller aromaer til fremstilling 
af alle fødevarer for at sikre, at fødevarer, 
som ikke er sikre, ikke bringes i 
omsætning.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er ny. Ordføreren fremsætter dette ændringsforslag med henblik på at 
bringe den i tråd med Parlamentets holdning til visse uønskede stoffer, der forekommer 
naturligt i sammensatte fødevarer (navnlig i tråd med ændringsforslag 13 til artikel 5, stk. 2, 
og ændringsforslag 23 til bilag III, del B).   
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Ændringsforslag 5

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Betragtning 13

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(13) Med henblik på harmonisering bør 
risikovurderingen og godkendelsen af 
aromaer og udgangsmaterialer, som det er 
nødvendigt at evaluere, foretages efter 
proceduren i forordning (EF) nr. …/… af 
… om en fælles godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer.

(13) Med henblik på harmonisering bør 
risikovurderingen og godkendelsen af 
aromaer og udgangsmaterialer, som det er 
nødvendigt at evaluere, foretages efter 
forsigtighedsprincippet og proceduren i 
forordning (EF) nr. …/… af … om en 
fælles godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 2 som vedtaget ved førstebehandlingen, hvis formål er at give 
forsigtighedsprincippet en central placering i forbindelse med risikovurderingen af aromaer.

Ændringsforslag 6

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om aromaer og 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber til anvendelse i fødevarer med 
henblik på at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og samtidig sikre et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og for forbrugernes interesser,
herunder fair praksis i forbindelse med 
handel med fødevarer under hensyntagen 
til beskyttelsen af miljøet, hvor det er 
relevant.

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om aromaer og 
fødevareingredienser med aromagivende
egenskaber til anvendelse i fødevarer med 
henblik på at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og for forbrugernes interesser, 
og samtidig sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, herunder fair praksis i 
forbindelse med handel med fødevarer 
under hensyntagen til beskyttelsen af 
miljøet, hvor det er relevant.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 7 som vedtaget ved førstebehandlingen - uden tvivl til fordel for forbrugeren 
- anses for at være retningsgivende for fortolkningen af eventuelle tvetydige bestemmelser i 
forordningen.

Ændringsforslag 7

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra c

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

c) ikke-sammensatte fødevarer og 
blandinger af krydderier og/eller urter, 
blandinger af te og blandinger til infusion, 
så længe de ikke anvendes som 
fødevareingredienser.

c) ikke-sammensatte fødevarer og 
blandinger af krydderier og/eller urter, 
blandinger af te og blandinger til infusion.

Or. en

Begrundelse

Omformuleret ændringsforslag 45 som vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen med 
det formål at gøre teksten klarere ved at medtage nogle eksempler på fødevarer, der anses for 
at være ikke-sammensatte. Parlamentet foreslår at slette den sidste del af litra c), som anses 
for at være overflødig i konteksten.

Ændringsforslag 8

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Hvorvidt et givet stof eller en given 
blanding af stoffer, et givet materiale eller 
en given fødevaretype er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne 
forordning, kan om nødvendigt afgøres 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 21, stk. 3. 
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Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 11) er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse 
med den nye komitologiprocedure.

Ændringsforslag 9

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 2 - litra k

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

k) "egnet fysisk proces": en fysisk proces, 
der ikke med forsæt ændrer 
aromabestanddelenes kemiske karakter, og 
som bl.a. ikke omfatter anvendelse af 
singlet oxygen, ozon, uorganiske 
katalysatorer, metalliske katalysatorer, 
metalorganiske reagenser og/eller UV-
bestråling.

k) "egnet fysisk proces": en fysisk proces, 
der ikke med forsæt ændrer 
aromabestanddelenes kemiske karakter, 
uden at dette berører listen over de 
traditionelle 
fødevareforarbejdningsprocesser i bilag 
II, og som bl.a. ikke omfatter anvendelse 
af singlet oxygen, ozon, uorganiske 
katalysatorer, metalliske katalysatorer, 
metalorganiske reagenser og/eller UV-
bestråling.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 15) blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen. 
Den tager hensyn til traditionelle forarbejdningsprocesser for fødevarer, men blev ikke 
accepteret af Rådet.

Ændringsforslag 10

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 4 - litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

a) så vidt det kan bedømmes på grundlag af 
foreliggende videnskabelige data, udgør de 
ikke nogen sikkerhedsrisiko for 
forbrugerens sundhed, og

a) så vidt det kan bedømmes på grundlag af 
foreliggende videnskabelige data og 
forsigtighedsprincippet, udgør de ikke 
nogen sikkerhedsrisiko for forbrugerens 
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sundhed, og

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 17) blev vedtaget ved førstebehandlingen. Ligesom i den 
nugældende lovgivning om tilsætningsstoffer til levnedsmidler må det være et centralt krav i 
godkendelsesprocessen for aromaer, at der foreligger en klar fordel for brugeren. 

Ændringsforslag 11

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 4 - litra b a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

ba) anvendelsen er til gavn for 
forbrugeren, og 

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen (ændringsforslag 19), der blev vedtaget ved førstebehandlingen, er, 
at der skal ske en afvejning af fordele og ulemper ved tilsætning af aromaer til fødevarer. 

Ændringsforslag 12

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 4 - litra b b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

bb) der er et rimeligt teknologisk behov.

Or. en

Begrundelse

Ændringen (ændringsforslag 20), der blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen, 
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understreger Parlamentets holdning med hensyn til godkendelsesprocessen for aromaer. 
Formålet med både ændringsforslag 11 og 12 er at anbefale moderat anvendelse af aromaer i 
fødevarer.

Ændringsforslag 13

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Med forbehold af forordning (EØF) nr. 
1576/89 må maksimalgrænseværdier for 
visse stoffer, der naturligt forekommer i 
aromaer og/eller fødevareingredienser med 
aromagivende egenskaber, i de
sammensatte fødevarer, der er opført i 
del B i bilag III, ikke overskrides som 
følge af anvendelsen af aromaer og/eller 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber i de pågældende fødevarer.
Maksimalgrænseværdierne for stofferne i 
bilag III gælder for spiseklare fødevarer, 
medmindre andet er anført. Uanset dette 
princip gælder for så vidt angår tørrede 
og/eller koncentrerede fødevarer, der skal 
rekonstitueres, 
maksimalgrænseværdierne for fødevarer, 
som er rekonstitueret ifølge anvisningerne 
på etiketten, under hensyntagen til den 
mindste fortyndingsfaktor.

2. Når der foreligger en videnskabeligt 
begrundet mistanke om, at visse stoffer, 
der naturligt forekommer i aromaer og
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber, i sammensatte fødevarer kan 
udgøre en trussel mod forbrugerens 
sundhed, kan Kommissionen på eget 
initiativ eller på grundlag af oplysninger 
fra medlemsstaterne, når autoriteten har 
afgivet udtalelse, fastsætte 
maksimalgrænseværdier for disse stoffer, 
som opføres i del B i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 21) blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen. 
Formålet med at udvide forordningens anvendelsesområde til at omfatte fødevareingredienser 
med aromagivende egenskaber er at bidrage til kontrollen med visse stoffer, der naturligt 
forekommer i aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber. 
Maksimalgrænseværdierne bør anføres i del B i bilag III, efter at autoriteten har afgivet 
udtalelse, når der foreligger en videnskabeligt begrundet mistanke om, at disse stoffer i 
sammensatte fødevarer kan udgøre en trussel mod forbrugerens sundhed.
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Ændringsforslag 14

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2 finder 
maksimalgrænseværdierne ikke 
anvendelse, hvis en sammensat fødevare 
ikke indeholder tilsatte aromaer, og de 
eneste tilsatte fødevareingredienser med 
aromagivende egenskaber er friske, 
tørrede eller frosne krydderurter og 
krydderier.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 46) blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen. 
Der foreligger ingen videnskabelig dokumentation for, at en krydderurt i sig selv er 
toksikologisk betænkelig i samme grad som en individuel bestanddel i krydderurten. 
Fastsættelse af maksimalgrænseværdier for sådanne bestanddele kan resultere i øget 
anvendelse af krydderurteekstrakter, og Parlamentet tvivler på, om dette vil skabe bedre 
forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 15

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 15 - stk. 1 - litra e - nr. ii

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

ii) navnene på hvert af de andre stoffer 
eller materialer, som er indeholdt i 
produktet, eller deres E-nummer, hvor et 
sådant eksisterer

ii) navnene på hvert af de andre stoffer 
eller materialer, som er indeholdt i 
produktet, eller deres E-nummer og 
angivelsen "fremstillet af GMO'er", hvor 
sådanne oplysninger eksisterer

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 27) er vedtaget af Parlamentet. Mærkningsbestemmelserne 
bør præciseres, hvad angår enzymer, der er fremstillet af GMO'er. Dette er i tråd med 
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begrebet "sidste levende organisme", der er retningsgivende for mærkningsbestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Ændringsforslag 16

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. En producent eller bruger af et 
aromastof eller repræsentanten for en sådan 
producent eller bruger skal efter 
anmodning fra Kommissionen underrette 
den om mængden af det stof, der tilsættes 
til fødevarer i Fællesskabet i en periode på 
12 måneder, samt anvendelsesniveauerne 
for bestemte fødevarekategorier i 
Fællesskabet. Kommissionen skal stille 
sådanne oplysninger til rådighed for 
medlemsstaterne.

1. En producent eller bruger af et 
aromastof eller repræsentanten for en sådan 
producent eller bruger skal efter 
anmodning fra Kommissionen underrette 
den om mængden af det stof, der tilsættes 
til fødevarer i Fællesskabet i en periode på 
12 måneder. De oplysninger, der gives i 
denne forbindelse, behandles som 
fortrolige. Kommissionen skal stille 
oplysninger om anvendelsesniveauerne 
for bestemte fødevarekategorier i 
Fællesskabet til rådighed for 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren genintroducerer en omformuleret del af det vedtagne ændringsforslag 31, som 
Rådet lod udgå. 

Ændringsforslag 17

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. En producent eller bruger af aromaer 
og/eller udgangsmaterialer meddeler 
omgående Kommissionen alle nye 
videnskabelige eller tekniske oplysninger, 
som kan indvirke på vurderingen af 
sikkerheden i forbindelse med aromaen 
og/eller udgangsmaterialerne.

3. En producent eller bruger af aromaer 
og/eller udgangsmaterialer meddeler 
omgående Kommissionen om alle nye 
videnskabelige eller tekniske oplysninger, 
som den pågældende har kendskab og 
adgang til, og som kan indvirke på 
vurderingen af sikkerheden i forbindelse 
med aromaen og/eller 
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udgangsmaterialerne.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en del af ændringsforslag 31, der blev vedtaget af Parlamentet ved 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag 18

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan 
der efter forskriftsproceduren i artikel 21, 
stk. 2, inden den ... vedtages en fælles 
metodologi for medlemsstaternes 
indsamling af oplysninger om forbruget og 
anvendelsen af aromaer, der er optaget på 
fællesskabslisten, og af de stoffer, der er 
opført i bilag III.

2. Efter at autoriteten er blevet hørt, kan 
der efter forskriftsproceduren med kontrol 
i artikel 21, stk. 3, inden den ... vedtages en 
fælles metodologi for medlemsstaternes 
indsamling af oplysninger om forbruget og 
anvendelsen af aromaer, der er optaget på 
fællesskabslisten, og af de stoffer, der er 
opført i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 32), der blev vedtaget af Parlamentet ved 
førstebehandlingen, er nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne om den nye komitologiprocedure.

Ændringsforslag 19

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 29
Direktiv 2000/13/EF
Bilag III - afsnit 1 - led 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

– "røgaroma", hvis den aromagivende 
bestanddel indeholder aromaer som 
defineret i artikel 3, stk. 2, litra f) i 
forordning (EF) nr. …/… og giver 

"røgaroma" eller en mere specifik 
betegnelse for eller beskrivelse af 
røgaromaen, hvis den aromagivende 
bestanddel indeholder aromaer som 
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fødevaren en røget duft og/eller smag. defineret i artikel 3, stk. 2, litra f), i 
forordning (EF) nr. …/… og giver 
fødevaren en røget duft og/eller smag.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 37), der blev vedtaget af Parlamentet ved 
førstebehandlingen, giver mulighed for at nævne specifikke røgaromaer, således at 
forbrugerne præcist kan få oplyst, om der er tale om duft/smag af laks, bacon, barbecue osv.

Ændringsforslag 20

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 29
Direktiv 2000/13/EF
Bilag III – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. For aromaer, der er fremstillet af et 
udgangsmateriale, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, skal 
angivelsen "fremstillet af GMO'er" 
optræde på etiketten.

For aromaer fremstillet af en organisme, 
der er omfattet af forordning (EF) nr. 
1829/2003, kræves der ingen specifik 
mærkning.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 38) blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen. 
Det er nødvendigt at gentage den her.
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Ændringsforslag 21

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 30 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Den anvendes fra den …*. Den anvendes fra den …*. Artikel 10 
anvendes dog fra 18 måneder efter 
fællesskabslistens ikrafttrædelsesdato.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 44) blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 22

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Artikel 30 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 10, 26 og 27 anvendes fra 
fællesskabslistens anvendelsesdato. 

Artikel 26 og 27 anvendes fra 
fællesskabslistens anvendelsesdato.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring (ændringsforslag 44) blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 23

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt
Bilag III  – del B

Rådets fælles holdning 

Del B: Maksimalgrænseværdier for visse stoffer, der naturligt forekommer i aromaer og 
fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, i visse sammensatte fødevarer 
klar til brug, hvortil der er tilsat aromaer og/eller fødevareingredienser med 
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aromagivende egenskaber.

Disse maksimalgrænseværdier gælder ikke for sammensatte fødevarer, der tilberedes og 
konsumeres på samme sted, ikke er tilsat nogen aromaer og af fødevareingredienser med 
aromagivende egenskaber kun indeholder krydderurter og krydderier.

Stof Sammensatte fødevarer, for hvilke der gælder 
en grænse for forekomsten af stoffet 

Maksimal 
grænseværdi mg/kg

Beta-assaron Alkoholholdige drikkevarer 1,0
1-Allyl-4-
methoxybenzen 
estragol

Mejeriprodukter
Forarbejdede frugter, grøntsager (inkl. 
svampe, rødder, knolde, bælgfrugter og 
bælgplanter), nødder og frø
Fiskevarer
Ikke-alkoholholdige drikkevarer

50
50

50
10

Hydrogencyanid Nougat, marcipan og marcipanerstatning 
eller lignende varer
Konserverede stenfrugter
Alkoholholdige drikkevarer

50

5
35

Menthofuran Konfektureprodukter med mynte/ 
pebermynte, undtagen mikropastiller til at 
give frisk ånde
Mikropastiller til at give frisk ånde
Tyggegummi
Alkoholholdige drikkevarer med 
mynte/pebermynte

500

3000
1000
200

4-Allyl-1,2-
dimethoxybenzen 
methyleugenol

Mejeriprodukter
Kødtilberedninger og kødprodukter, 
herunder fjerkræ og vildt
Fisketilberedninger og fiskevarer
Supper og saucer
Spiseklare snacks
Ikke-alkoholholdige drikkevarer

20
15

10
60
20
1

Pulegon Konfektureprodukter med mynte/ 
pebermynte, undtagen mikropastiller til at 
give frisk ånde
Mikropastiller til at give frisk ånde 
Tyggegummi
Ikke-alkoholholdige drikkevarer med 
mynte/pebermynte
Alkoholholdige drikkevarer med 
mynte/pebermynte

250

2000
350
20

100

Quassin Ikke-alkoholholdige drikkevarer
Bagværk
Alkoholholdige drikkevarer 

0,5
1
1,5

1-Allyl-3,4-
methylen 
dioxybenzen, safrol

Kødtilberedninger og kødprodukter, 
herunder fjerkræ og vildt
Fisketilberedninger og fiskevarer

15

15
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Supper og saucer
Ikke-alkoholholdige drikkevarer

25
1

Teucrin A Spiritus med bitter smag eller bitter2

Likør3 med bitter smag
Andre alkoholholdige drikkevarer

5
5
2

Thujon (alfa og 
beta)

Alkoholholdige drikkevarer, ikke fremstillet 
af Artemisia-arter
Alkoholholdige drikkevarer, fremstillet af 
Artemisia-arter
Ikke-alkoholholdige drikkevarer, fremstillet 
af Artemisia-arter

10

35
0,5

Kumarin Traditionelt og/eller sæsonbestemt bagværk, 
der ifølge mærkningen indeholder kanel
Morgenmadscerealier, herunder müsli
Fint bagværk med undtagelse af traditionelt 
og/eller sæsonbestemt bagværk, der ifølge 
mærkningen indeholder kanel
Desserter

50 

20 
15 

5

Ændringsforslag

Del B: Maksimalgrænseværdier for visse stoffer, der naturligt forekommer i aromaer og 
fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, i visse sammensatte fødevarer 
klar til brug, hvortil der er tilsat aromaer og/eller fødevareingredienser med 
aromagivende egenskaber.

Stof Sammensatte fødevarer, for hvilke der 
gælder en grænse for forekomsten af stoffet

Maksimal grænseværdi 
[mg/kg]

▐

Or. en

Begrundelse

Ved denne ændring, som blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen og hænger 
sammen med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 2, indføres en tom liste, medmindre 
autoriteten vurderer, at visse naturligt forekommende uønskede stoffer er farlige.   En 
tilsvarende løsning er fastsat i artikel 8 og bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 om 
tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 

                                               
2 Som defineret i artikel 1, stk. 4, litra p), i forordning (EF) nr. 1576/89.
3 Som defineret i artikel 1, stk. 4, litra r), i forordning (EF) nr. 1576/89.
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BEGRUNDELSE

Sammenlignet med det oprindelige forslag har Rådet i sin fælles holdning omorganiseret 
overskrifterne til forordningens artikler og kapitler og har fået afklaret tvetydige områder, 
hvor der herskede forvirring, og dermed gjort den mere gennemsigtig.  I den forbindelse har 
det taget hensyn til nogle af Parlamentets ændringsforslag, men nogle af de ændringsforslag, 
som Parlamentet under dets førstebehandling anså for at være væsentlige, er ikke medtaget. 
Det er ikke tilstrækkeligt blot at styrke det indre marked ved at sikre ensartede spilleregler for 
alle producenter; det er også nødvendigt at tage hensyn til forbrugernes interesser, og en 
fremherskende forbrugerinteresse er ønsket om, at fødevarer er så naturlige som muligt. 

Derfor har Parlamentet til hensigt at forsvare de ændringsforslag fra førstebehandlingen, som 
efter dets overbevisning er grundlag for en forordning, der er afbalanceret og kan 
gennemføres i praksis og samtidig tager hensyn til den videnskabelige og teknologiske 
udvikling. 

Det forholder sig ikke nødvendigvis således, at alle aromaer, som er toksikologisk sikre, 
faktisk også er gavnlige for forbrugerne. Parlamentet ønsker i særdeleshed at sætte fokus på 
retten til at vælge. I proceduren for godkendelse af aromaer er "et rimeligt teknologisk behov" 
knyttet til andre EU-strategier, såsom bekæmpelse af fedme, idet tilsætning af alt for kraftige 
aromaer kan dække over tilberedte fødevarers dårlige kvalitet. Rådet og Parlamentet har 
forskellig holdning til spørgsmålet om visse fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og til maksimalgrænseværdierne for disse 
ingredienser i bilag III.

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler og Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har bekræftet den hypotese, at safrol, estragol og 
methyleugenol fra den kemiske gruppe alkenylbenzener, der forekommer naturligt i 
krydderurter og krydderier, er genotoksiske og karcinogene. 
Deres karcinogene egenskaber er blevet påvist i dyreforsøg, omend der blev anvendt 
forholdsvis store mængder af stofferne. Hverken Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidelr eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet bedt om at 
undersøge mulige vekselvirkninger mellem disse uønskede stoffer og andre stoffer i 
krydderurter og krydderier. Det er muligt, at deres reaktion i fødevarer ikke er den samme, 
som når de undersøges isoleret. Det er vigtigt at bemærke, at når folk spiser fødevarer, der 
indeholder alkenylbenzener, udsættes de for meget lavere doser end dem, der blev anvendt i 
dyreforsøgene. 

Parlamentet har noteret sig Rådets argument om, at de tilladte maksimalgrænseværdier i bilag 
III allerede findes i direktiv 88/388/EF, men mener, at dette i sig selv er et udtryk for, at 
begrundelsen for at begrænse anvendelsen af krydderurter og krydderier i tilberedte fødevarer 
(stadig) er utilstrækkelig. I de sidste 20 år har medlemsstaterne ikke udviklet en metode til 
overvågning af, hvilken effekt grænseværdierne har haft, og har ikke gennemført nogen 
forskning på dette område. 

Derfor mener Parlamentet, at det ikke er bevist, at tilberedte fødevarer, hvori visse 
ingredienser fra bilag III er naturligt forekommende, har samme toksikologiske potentiale 
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som visse naturlige ingredienser, når de testes isoleret. Det baserer denne holdning på nylige 
toksikologiske undersøgelser, der tager hensyn til, at folk udsættes for alkenylbenzener i 
komplekse fødevarematricer. Matrixeffekterne af fødevarer eller en kombination af fødevarer 
på visse ingredienser i naturen er velkendte. De forårsages af kemiske forbindelser med andre 
dele af fødevaren eller af andre ingrediensers indvirken, som øger eller mindsker effekterne. 
Hypotesen går ud på, at disse effekter er forskellige fra tilfælde til tilfælde, og derfor er der
behov for at undersøge dem i hvert enkelt tilfælde. 

Parlamentet går ind for at vende bevisbyrden i dette tilfælde. Princippet om, at producenter af 
krydderurter og krydderier for hvert enkel produkt skal modbevise en juridisk antagelse om, 
at det er skadeligt, er omstridt. Det ville være mere logisk at vende proceduren om. Hvor der 
foreligger en videnskabelig berettiget mistanke om, at visse stoffer i fødevarer til mennesker 
er skadelige for helbredet, kunne man på grundlag af en udtalelse fra EFSA, at det forholder 
sig således, medtage tilladte maksimalgrænseværdier herfor i bilag III. 

Parlamentet har også taget hensyn til, at aktive principper i krydderurteblandinger ændrer sig 
afhængigt af sæsonen. Sæsonafhængige ændringer ville gøre det nødvendigt at gennemføre 
bekostelige forsøg, som sandsynligvis ville overskride krydderurte- eller krydderiblandingens 
markedsværdi, således at producenter af tilberedte fødevarer meget vel på forhånd kunne 
beslutte sig for at erstatte krydderurter med aromaer. Dette er ikke, hvad de europæiske 
forbrugere ønsker. Når Parlamentet har indtaget denne holdning, har det også taget hensyn til, 
at forordningen ikke begrænser anvendelsen af krydderurter og krydderier som sådan, og at 
Rådet i sin fælles holdning også ophævede maksimalgrænseværdierne for stoffer i bilag III, 
der tilsættes til fødevarer, der er tilberedt på samme sted. Parlamentet mener, at begrundelsen 
herfor – den formodede lille andel af skadelige stoffer i fødevarer, der er tilberedt på den 
måde – kunne udvides til også at omfatte tilberedte fødevarer generelt. 
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