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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. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 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 rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordningar 
(EEG) nr 1576/89 och (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 
2000/13/EG
(16677/2007 – C6-.../2008 – 2006/0147(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16677/2007 – C6-.../2008),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0427),

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 7

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(7) Aromer och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper bör endast 
användas om de uppfyller kriterierna i 
denna förordning. De måste vara säkra när 
de används och vissa aromer bör därför 
genomgå en riskbedömning innan de kan 
tillåtas i livsmedel. Användningen av dem 

(7) Aromer och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper bör endast 
användas om de uppfyller kriterierna i 
denna förordning. De måste vara säkra när 
de används och vissa aromer bör därför 
genomgå en riskbedömning innan de kan 
tillåtas i livsmedel. Om möjligt bör man 

                                               
1 Antagna texter från sammanträdet 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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får inte vilseleda konsumenten och deras 
förekomst i livsmedel bör därför alltid 
anges genom lämplig märkning. 
Vilseledande av konsumenten inbegriper, 
men begränsas inte till, frågor som rör de 
använda ingrediensernas beskaffenhet, 
färskhet och kvalitet, en produkts eller 
produktionsprocess naturlighet eller 
produktens näringskvalitet. Vid 
godkännande av aromer bör hänsyn även 
tas till andra relevanta faktorer, däribland 
samhällsrelaterade, ekonomiska, 
traditionsrelaterade, etiska och 
miljörelaterade faktorer samt frågan om 
huruvida kontroller är genomförbara.

fastställa huruvida det innebär några 
negativa konsekvenser för sårbara 
grupper, inbegripet utvecklingen av 
smakpreferenser hos barn. Användningen 
av dem får inte vilseleda konsumenten och 
deras förekomst i livsmedel bör därför 
alltid anges genom lämplig märkning. 
Vilseledande av konsumenten inbegriper, 
men begränsas inte till, frågor som rör de 
använda ingrediensernas beskaffenhet, 
färskhet och kvalitet, en produkts eller 
produktionsprocess naturlighet eller 
produktens näringskvalitet. Vid 
godkännande av aromer bör hänsyn även 
tas till andra relevanta faktorer, däribland 
samhällsrelaterade, ekonomiska, 
traditionsrelaterade, etiska och 
miljörelaterade faktorer samt frågan om 
huruvida kontroller är genomförbara.

Or. en

Motivering

Första delen av ändring 1 som parlamentet antog i första behandlingen, men som ströks av 
rådet. Inbegripandet av utvecklingen av smakpreferenser hos barn visar på parlamentets 
återhållsamma inställning till användningen av aromer i livsmedel.

Ändringsförslag 2

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 8

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(8) Sedan 1999 har vetenskapliga 
kommittén för livsmedel och därefter 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
"myndigheten"), som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 
om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 

(8) Sedan 1999 har vetenskapliga 
kommittén för livsmedel och därefter 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
”myndigheten”), som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 
om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
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frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
lämnat yttranden om en rad ämnen som 
förekommer naturligt i ursprungsmaterial 
för aromer och livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper och som, enligt 
Europarådets expertkommitté för 
aromämnen, ger anledning till oro av 
toxikologiska skäl. Ämnen för vilka en 
toxikologisk risk har bekräftats av 
vetenskapliga kommittén för livsmedel bör 
betraktas som icke önskvärda ämnen som 
inte som sådana bör tillföras livsmedel.

frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
lämnat yttranden om en rad ämnen som 
förekommer naturligt i ursprungsmaterial 
för aromer och livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper och som, enligt 
Europarådets expertkommitté för 
aromämnen, ger anledning till oro av 
toxikologiska skäl. Ämnen för vilka en 
toxikologisk risk har bekräftats av 
vetenskapliga kommittén för livsmedel bör 
betraktas som icke önskvärda ämnen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag utgör en del av parlamentets grundinställning till naturligt 
förekommande icke önskvärda ämnen, vilken utvecklas ytterligare i ändringsförslagen 3, 4, 
13 och 23.

Ändringsförslag 3

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 9

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(9) Eftersom icke önskvärda ämnen finns 
naturligt i växter kan de förekomma i 
arompreparat och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper. Växterna 
används traditionellt som livsmedel eller 
livsmedelsingredienser. Lämpliga 
maximihalter bör fastställas för förekomst 
av sådana icke önskvärda ämnen i de 
livsmedel som bidrar mest till människors 
intag av sådana ämnen, med beaktande av 
behovet av att skydda människors hälsa 
och av ämnenas oundvikliga förekomst i 
traditionella livsmedel.

(9) Eftersom icke önskvärda ämnen finns 
naturligt i växter kan de förekomma i 
arompreparat och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper. Växterna 
används traditionellt som livsmedel eller 
livsmedelsingredienser. Om det finns 
befogad vetenskaplig oro för att vissa 
naturligt förekommande icke önskvärda 
ämnen i sammansatta livsmedel kan
utgöra en säkerhetsrisk för konsumenters 
hälsa kan maximihalter fastställas av 
kommissionen efter yttrande från 
myndigheten.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att anpassa skälet till parlamentets inställning till 
maximihalter av vissa naturligt förekommande icke önskvärda ämnen i sammansatta 
livsmedel.

Ändringsförslag 4

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 10

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Maximihalter av vissa naturligt 
förekommande icke önskvärda ämnen bör 
inriktas på de livsmedel eller 
livsmedelskategorier som bidrar mest till 
intag via födan. Detta skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att anordna 
riskbaserade kontroller i överensstämmelse 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelsen om djurs välbefinnande. 
Livsmedelsproducenterna måste emellertid 
ta hänsyn till närvaron av dessa ämnen, när 
de använder livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper och/eller aromer 
för framställning av alla livsmedel, för att 
kunna säkerställa att livsmedel som inte är 
säkra inte släpps ut på marknaden.

(10) Om vissa naturligt förekommande 
icke önskvärda ämnen i sammansatta 
livsmedel utgör en hälsorisk för 
konsumenter och maximihalter fastställs 
efter myndighetens yttrande bör 
medlemsstaterna anordna riskbaserade 
kontroller i överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa 
efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelsen om djurs välbefinnande. 
Livsmedelsproducenterna måste emellertid 
ta hänsyn till närvaron av dessa ämnen, när 
de använder livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper och/eller aromer 
för framställning av alla livsmedel, för att 
kunna säkerställa att livsmedel som inte är 
säkra inte släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Detta är ett nytt skäl. Föredragandens syfte med ändringsförslaget är att anpassa det till 
parlamentets överenskomna hållning i fråga om vissa icke önskvärda ämnen som förekommer 
naturligt i sammansatta livsmedel (särskilt med ändringsförslag 13 till artikel 5.2 och 
ändringsförslag 23 till del B i bilaga III).  
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Ändringsförslag 5

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 13

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(13) För att säkerställa harmonisering bör 
riskbedömningen och godkännandet av 
aromer och ursprungsmaterial som behöver 
genomgå en bedömning utföras i enlighet 
med förfarandet i förordning (EG) nr .../... 
av den ... om fastställande av ett enhetligt 
förfarande för godkännande av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer 
och livsmedelsaromer.

(13) För att säkerställa harmonisering bör 
riskbedömningen och godkännandet av 
aromer och ursprungsmaterial som behöver 
genomgå en bedömning utföras i enlighet 
med försiktighetsprincipen och förfarandet 
i förordning (EG) nr .../... av den ... om 
fastställande av ett enhetligt förfarande för 
godkännande av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

Or. en

Motivering

Ändring 2 som antogs i första behandlingen och som syftar till att ställa 
försiktighetsprincipen i centrum för riskbedömningen av aromer.

Ändringsförslag 6

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Denna förordning innehåller bestämmelser 
om aromer och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper för 
användning i och på livsmedel i syfte att 
säkerställa en effektivt fungerande inre 
marknad samt en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och skydd av 
konsumenternas intressen, inbegripet god 
sed inom handeln med livsmedel, i 
förekommande fall med beaktande av 
skyddet av miljön.

Denna förordning innehåller bestämmelser 
om aromer och livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper för 
användning i och på livsmedel i syfte att 
säkerställa ett gott folkhälso- och 
konsumentskydd samt en effektivt 
fungerande inre marknad, inbegripet god 
sed inom handeln med livsmedel, i 
förekommande fall med beaktande av 
skyddet av miljön.

Or. en
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Motivering

Ändring 7 som antogs i första behandlingen – när det råder tvivel för konsumenterna –
betraktas som en riktlinje för tolkningen av förordningens eventuellt otydliga bestämmelser.

Ändringsförslag 7

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(c) icke sammansatta livsmedel och 
blandningar av kryddor och/eller örter, 
teblandningar och blandningar för infusion, 
så länge de inte används som 
livsmedelsingredienser.

(c) icke sammansatta livsmedel och 
blandningar av kryddor och/eller örter, 
teblandningar och blandningar för infusion.

Or. en

Motivering

Omformulering av ändring 45 från första behandlingen, som syftar till att göra förordningen 
tydligare genom att ge några exempel på livsmedel som ska betraktas som icke sammansatta. 
Parlamentet föreslår att den sista delen av led c ska strykas eftersom den är överflödig i 
sammanhanget.

Ändringsförslag 8

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Huruvida ett visst ämne eller en 
blandning av ämnen, ett material eller en 
livsmedelstyp omfattas av denna 
förordning får vid behov avgöras i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 21.3. 

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag (f.d. ändring 11) behövs för att texten skall stämma överens med 
bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 9

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led k

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(k) lämplig fysikalisk process: en fysikalisk 
process som inte avsiktligt ändrar 
aromkomponenternas kemiska egenskaper 
och inte innebär användning av bland annat 
singlet-syre, ozon, oorganiska
katalysatorer, metallkatalysatorer, 
metallorganiska reagens och/eller 
UV-strålning.

(k) lämplig fysikalisk process: en fysikalisk 
process som inte avsiktligt ändrar 
aromkomponenternas kemiska egenskaper, 
utan att det påverkar förteckningen över 
traditionella metoder för 
livsmedelsberedning i bilaga II, och inte 
innebär användning av bland annat 
singlet-syre, ozon, oorganiska 
katalysatorer, metallkatalysatorer, 
metallorganiska reagens och/eller 
UV-strålning.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 15). Den syftar till att 
beakta traditionella livsmedelsprocesser, men godtogs inte av rådet.

Ändringsförslag 10

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 4 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(a) De utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis ingen hälsorisk för 
konsumenterna.

(a) De utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis och 
försiktighetsprincipen ingen hälsorisk för 
konsumenterna.

Or. en
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Motivering

Ändring 17 från första behandlingen. Precis som i gällande lagstiftning om 
livsmedelstillsatser måste ett absolut krav vara att konsumenten tydligt gynnas i samband med 
godkännandeförfarandet för aromer. 

Ändringsförslag 11

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 4 – led ba (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(ba) Användningen av dem gynnar och är 
till fördel för konsumenten.

Or. en

Motivering

Ändring 19 från första behandlingen, som syftar till att skapa balans mellan fördelarna och 
nackdelarna med aromtillsatser i livsmedel. 

Ändringsförslag 12

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 4 – led bb (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(bb) Det finns ett rimligt tekniskt behov.

Or. en

Motivering

Ändring 20, som parlamentet antog i första behandlingen och som lyfter fram parlamentets 
inställning till tillståndsförfarandet för aromer.  Båda de ovanstående ändringsförslagen (11 
och 12) syftar till att rekommendera en måttlig användning av aromer i livsmedel.
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Ändringsförslag 13

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1576/89 får 
maximihalterna för vissa ämnen, som 
förekommer naturligt i aromer och/eller
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper, inte överskridas i de
sammansatta livsmedel som förtecknas i 
del B i bilaga III till följd av att aromer 
och/eller livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper används i och 
på dessa livsmedel. Maximihalterna av de 
ämnen som fastställs i bilaga III ska 
tillämpas på saluförda livsmedel, såvida 
inte något annat anges. Genom undantag 
från denna princip ska, när det gäller 
torkade och/eller koncentrerade livsmedel 
som behöver rekonstitueras, 
maximihalterna tillämpas på livsmedlet 
efter det att det rekonstituerats enligt 
anvisningarna på etiketten och med 
beaktande av den lägsta 
utspädningsfaktorn.

2. Om det finns befogade vetenskapliga 
farhågor om att vissa ämnen, som 
förekommer naturligt i aromer och 
livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper, i sammansatta livsmedel kan 
äventyra konsumenternas hälsa får 
kommissionen, på eget initiativ eller på 
grundval av information från 
medlemsstaterna och efter myndighetens 
yttrande, fastställa maximihalter för dessa 
ämnen, som kommer att förtecknas i del B 
i bilaga III.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 21). Syftet med att 
utöka förordningens tillämpningsområde till att omfatta livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper är att bistå kontrollen av vissa ämnen som förekommer naturligt i 
aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper. Maximihalterna bör 
förtecknas i del B i bilaga III efter myndighetens yttrande i fall då det finns befogade 
vetenskapliga farhågor om att de ämnena i sammansatta livsmedel kan äventyra 
konsumenternas hälsa.
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Ändringsförslag 14

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 2 ska 
maximihalterna inte gälla om ett 
sammansatt livsmedel inte innehåller 
några tillsatta aromer och den enda 
livsmedelsingrediensen med aromgivande 
egenskaper som har tillsatts är färska, 
torkade eller frysta örter och kryddor.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 46). Det finns 
vetenskapliga bevis för att en ört uppvisar samma toxikologiska risk som en enskild 
beståndsdel i den. Att fastställa maximihalter för sådana beståndsdelar kan leda till en ökad 
användning av örtextrakt och parlamentet tvivlar på att detta kommer att förbättra 
konsumentskyddet.

Ändringsförslag 15

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 15 – punkt 1 – led e – led ii

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

(ii) namnen på alla andra ämnen eller 
material i produkten, eller, i tillämpliga 
fall,deras E-nummer.

(ii) namnen på alla andra ämnen eller 
material i produkten, eller, i tillämpliga 
fall, deras E-nummer och uppgiften 
”framställd av genetiskt modifierade 
organismer”.

Or. en

Motivering

Ändring 27 från parlamentets första behandling. Bestämmelserna om märkning bör göras 
tydligare i fråga om enzymer som framställts av genetiskt modifierade organismer. Detta är i 
linje med begreppet ”den sista levande organismen”, som styr reglerna för märkning i 
förordning (EG) nr1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.
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Ändringsförslag 16

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

1. Den som framställer eller använder ett 
aromämne eller deras representant ska på 
kommissionens begäran underrätta denna 
om den mängd av ämnet som tillförts 
livsmedel i gemenskapen under en period 
av 12 månader samt användningsnivåerna 
för specifika livsmedelskategorier 
i gemenskapen. Kommissionen ska göra 
dessa uppgifter tillgängliga för 
medlemsstaterna.

1. Den som framställer eller använder ett 
aromämne eller deras representant ska på 
kommissionens begäran underrätta denna 
om den mängd av ämnet som tillförts 
livsmedel i gemenskapen under en period 
av 12 månader samt användningsnivåerna 
för specifika livsmedelskategorier 
i gemenskapen. De uppgifter som avges i 
detta sammanhang ska behandlas som 
konfidentiella. Kommissionen ska göra 
uppgifter om användningsgraden för vissa 
kategorier i gemenskapen tillgängliga för 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Föredraganden återinför en omformulerad del av ändring 31, som ströks av rådet. 

Ändringsförslag 17

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

3. Den som framställer eller använder 
aromer och/eller ursprungsmaterial ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
nya vetenskapliga eller tekniska uppgifter 
som skulle kunna påverka 
säkerhetsbedömningen av aromen och/eller 
ursprungsmaterialet.

3. Den som framställer eller använder 
aromer och/eller ursprungsmaterial ska 
omedelbart underrätta kommissionen om 
nya vetenskapliga eller tekniska uppgifter 
som har kommit till vederbörandes 
kännedom och som skulle kunna påverka 
säkerhetsbedömningen av aromen.

Or. en
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Motivering

Del av ändring 31, som parlamentet antog i första behandlingen.

Ändringsförslag 18

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2. Efter samråd med myndigheten ska 
gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter 
om konsumtionen och användningen av 
aromerna i gemenskapsförteckningen och 
ämnena i bilaga III antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 21.2 senast den ...*.

2. Efter samråd med myndigheten ska 
gemensamma metoder för 
medlemsstaternas insamling av uppgifter 
om konsumtionen och användningen av 
aromerna i gemenskapsförteckningen och 
ämnena i bilaga III antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 21.3 senast den ...*.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 32) och behövs för att 
texten skall stämma överens med bestämmelserna om det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 19

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 29
Direktiv 2000/13/EG
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

– "rökarom(er)", om den aromgivande 
beståndsdelen innehåller aromer enligt 
definitionen i artikel 3.2 f i förordning 
(EG) nr .../...* och ger livsmedlet röksmak.

– ”rökarom(er)”, eller ett mer specifikt 
namn eller en mer specifik beskrivning av 
rökaromen/rökaromerna, om den 
aromgivande beståndsdelen innehåller 
aromer enligt definitionen i artikel 3.2 f i 
förordning (EG) nr .../...* och ger 
livsmedlet röksmak.

Or. en
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Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 37) och ger möjlighet 
att ange mer specifika rökaromer så att konsumenterna får bättre information om laxarom, 
baconarom, grillarom osv.

Ändringsförslag 20

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2a (ny)
Direktiv 2000/13/EG
Bilaga III

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

2a. För aromer som framställts av ett 
ursprungsmaterial som omfattas av 
förordning (EG) nr 1829/2003 ska 
”framställd av genetiskt modifierade 
organismer” anges på etiketten.
För aromer som framställts av en 
organism som omfattas av förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska ingen särskild 
märkning krävas.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 38). Den måste 
upprepas här.

Ändringsförslag 21

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 30 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den ...***. Den ska tillämpas från och med den ...***. 
Artikel 10 ska dock tillämpas från och 
med 18 månader efter det att 
gemenskapsförteckningen har trätt i kraft.

Or. en
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Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 44).

Ändringsförslag 22

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 30 – stycke 3

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringsförslag

Artiklarna 10, 26 och 27 ska tillämpas från 
och med den dag då 
gemenskapsförteckningen börjar gälla.

Artiklarna 26 och 27 ska tillämpas från 
och med den dag då 
gemenskapsförteckningen börjar gälla.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs av parlamentet i första behandlingen (ändring 44).

Ändringsförslag 23

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt
Bilaga III – del B

Rådets gemensamma ståndpunkt

Del B: Maximihalter för vissa ämnen, som förekommer naturligt i aromer och 
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper, i vissa sammansatta 
konsumtionsfärdiga livsmedel som tillförts aromer och/eller livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper.

Dessa maximihalter ska inte tillämpas på sammansatta livsmedel som bereds och 
konsumeras på samma plats, inte har tillförts aromer och där de enda 
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper som har tillförts är kryddor och örter.

Ämne Sammansatta livsmedel för vilka 
maximihalter gäller

Maximihalt 
mg/kg

beta-asaron alkoholhaltiga drycker 1,0
1-allyl-4-
metoxibensen
estragol

mjölkprodukter
beredda frukter och grönsaker (inkl. svamp, 
rötter och rotknölar, balj- och ärtväxter), 
nötter och frön
fiskprodukter

50

50
50
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alkoholfria drycker 10
Vätecyanid nougat, marsipan, marsipanersättningar 

eller liknande produkter
konserverade stenfrukter
alkoholhaltiga drycker

50
5
35

Mentofuran konfektyrvaror som innehåller 
mint/pepparmint, utom mikrokonfektyrvaror 
för frisk andedräkt
mikrokonfektyrvaror för frisk andedräkt
tuggummi
alkoholhaltiga drycker som innehåller 
mint/pepparmint

500

3000
1000
200

4-allyl-1,2-
dimetoxibensen, 
metyleugenol

mjölkprodukter
köttberedningar och köttprodukter, inklusive 
fjäderfä och vilt
fiskberedningar och fiskprodukter
soppor och såser
ätfärdiga aptitretare
alkoholfria drycker

20

15
10
60
20
1

Pulegon konfektyrvaror som innehåller 
mint/pepparmint, utom mikrokonfektyrvaror 
för frisk andedräkt
mikrokonfektyrvaror för frisk andedräkt
tuggummi
alkoholfria drycker som innehåller 
mint/pepparmint
alkoholhaltiga drycker som innehåller 
mint/pepparmint

250
2000
350

20

100
Kvassin alkoholfria drycker

bakverk
alkoholhaltiga drycker

0,5
1
1.5

1-allyl-3,4-
metylendioxibensen, 
safrol

köttberedningar och köttprodukter, inklusive 
fjäderfä och vilt
fiskberedningar och fiskprodukter
soppor och såser
alkoholfria drycker

15
15
25
1

Teukrin A bittert brännvin eller bitter1

bittra likörer2

andra alkoholhaltiga drycker

5
5
2

tujon (alfa- och 
beta-)

alkoholhaltiga drycker, med undantag av 
sådana som framställts av Artemisia-arter
alkoholhaltiga drycker som framställts av 
Artemisia-arter
icke alkoholhaltiga drycker som framställts 
av Artemisia-arter

10

35

0,5
Kumarin traditionella och/eller säsongsbetonade 

bakverk där kanel anges i märkningen 50
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frukostflingor, inklusive müsli
konditorivaror med undantag för 
traditionella och/eller säsongsbetonade 
bakverk där kanel anges i märkningen
desserter

20

15
5

1Enligt definitionen i artikel 1.4 p i förordning 1576/89.
2 Enligt definitionen i artikel 1.4 r i förordning 1576/89.

Parlamentets ändringsförslag

Del B: Maximihalter för vissa ämnen, som förekommer naturligt i aromer och 
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper, i vissa sammansatta 
konsumtionsfärdiga livsmedel som tillförts aromer och/eller livsmedelsingredienser 
med aromgivande egenskaper.

Ämne Sammansatta livsmedel för vilka 
maximihalter gäller

Maximihalt 
mg/kg

▐

Or. en

Motivering

Den ändring som parlamentet antog i första behandlingen hänger samman med ändringen till 
artikel 5.2, där det föreskrivs om en tom förteckning om inte myndigheten bedömer hur 
farliga vissa naturligt förekommande icke önskvärda ämnen är. En liknande lösning fastställs 
i artikel 8 och i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och 
mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel. 
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MOTIVERING

I sin gemensamma ståndpunkt har rådet omorganiserat förordningens artiklar och 
kapitelrubriker jämfört med det ursprungliga förslaget och skapat klarhet på en rad områden 
som tidigare varit otydliga för att göra förordningen tydligare. I samband med detta har rådet 
beaktat vissa av parlamentets ändringar, men uteslutit vissa andra ändringar som parlamentet 
betraktade som mycket viktiga i första behandlingen. Det räcker inte att bara stärka den inre 
marknaden genom att trygga lika villkor för alla tillverkare. Konsumentintressena måste 
också beaktas, och ett framträdande konsumentintresse är livsmedel som är så naturliga som 
möjligt. 

Parlamentet har därför för avsikt att försvara de ändringar från första behandlingen som det 
anser utgör grunden för en balanserad och genomförbar förordning, med beaktande av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 

Det är inte nödvändigtvis så att alla aromer som är säkra ur toxikologiskt hänseende också är 
gynnsamma för konsumenterna. Parlamentet vill i synnerhet lyfta fram rätten att välja. I 
tillståndsförfarandet för aromer kopplas det ”rimliga tekniska behovet” till andra EU-
strategier som exempelvis bekämpande av fetma, eftersom tillsatsen av överdrivet starka 
aromer kan maskera bristande kvalitet på livsmedelsberedningar. Rådet och parlamentet har 
olika syn på frågan om vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för 
användning i eller på livsmedel samt när det gäller de maximihalter av dessa ingredienser som 
fastställs i bilaga III.

Vetenskapliga kommittén för livsmedel och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
har bekräftat hypotesen att ämnena safrol, estragol och metyleugenol från den kemiska 
klassen alkenylbensener, som förekommer naturligt i örter och kryddor, är gentoxiska och 
cancerogena. Deras cancerogenitet har påvisats i djurförsök, även om relativt höga doser av 
ämnena då användes. 

Varken Vetenskapliga kommittén för livsmedel eller Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet har fått i uppdrag att undersöka eventuell samverkan mellan dessa icke 
önskvärda ämnen och andra ämnen i örter och kryddor. Det är möjligt att de reagerar 
annorlunda i livsmedel än när man studerar dem i isolerade miljöer. Det bör dock tilläggas att 
människor som äter livsmedel som innehåller alkenylbensener exponeras för mycket lägre 
doser än de som användes i djurförsöken. 

Parlamentet har noterat rådets argument att de tillåtna maximihalterna i bilaga III redan 
fastställs i direktiv 88/388/EG, men anser att detta i sig visar att det (ännu) inte finns 
tillräckliga skäl att begränsa användningen av örter och kryddor i livsmedelsberedningar. 
Under de senaste 20 åren har medlemsstaterna inte tagit fram någon metod för att övervaka 
vilka effekter begränsningarna haft och inte heller bedrivit någon forskning på området. 

Därför anser parlamentet inte att det är bevisat att livsmedelsberedningar i vilken vissa 
ingredienser som ingår i bilaga III förekommer naturligt har samma toxikologiska potential 
som vissa naturliga ingredienser har när de testas i en isolerad miljö. Denna hållning grundas 
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på toxikologiska studier som nyligen genomförts, där man tagit hänsyn till det faktum att 
människor exponeras för alkenylbensener i komplexa livsmedelssammansättningar. 
Effekterna av livsmedel eller kombinationer av livsmedel på vissa ingredienser i naturen är 
kända. De orsakas av kemiska bindningar till andra delar av livsmedlet eller verkningarna av 
andra ingredienser som ökar eller minskar effekterna. Hypotesen är att dessa effekter varierar 
från fall till fall och således måste undersökas från fall till fall. 

Parlamentet förespråkar här en omvänd bevisbörda. Principen att ört- och kryddproducenter 
för varje enskild ört måste vederlägga den rättsliga presumtionen att den är skadlig är 
omtvistad. Det vore mer logiskt att vända på förfarandet. Om det finns en befogad 
vetenskaplig misstanke om att vissa ämnen i livsmedel är hälsoskadliga skulle de tillåtna 
maximihalterna kunna inbegripas i bilaga III på grundval av ett yttrande från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet.  

Parlamentet har också beaktat det faktum att de aktiva ämnena i örtblandningar varierar 
beroende på årstiderna. På grund av årstidsvariationerna skulle det krävas kostsamma tester 
som förmodligen skulle överskrida ört- eller kryddblandningarnas marknadsvärde, varför det 
är möjligt att tillverkarna av livsmedelsberedningar i förväg skulle besluta att ersätta örterna 
med aromer. Det är inte vad de europeiska konsumenterna vill. Parlamentet grundar denna 
hållning även på det faktum att förordningen inte begränsar användningen av örter och 
kryddor i sig och att rådet i sin gemensamma ståndpunkt också lät maximihalterna för ämnen 
som tillsätts livsmedel som bereds på plats utgå från bilaga III. Parlamentet anser att 
motiveringen till detta – den förmodat lilla andelen skadliga ämnen som tillkommer i 
livsmedel på det sättet – kan utsträckas till att gälla livsmedelsberedningar i allmänhet.
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