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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 16.10.2008 
KOM(2008) 608 endelig 

2006/0145 (COD) 

  

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringsforslag 

til Rådets fælles holdning til  
forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
 

om fødevaretilsætningsstoffer 

OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG i henhold til EF-traktatens artikel 250, 
stk. 2 

Offentligt
KOM (2006) 0428 - Ændret forslag

Europaudvalget 2006
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2006/0145 (COD) 

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringsforslag 

til Rådets fælles holdning til  
forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
 

om fødevaretilsætningsstoffer 

1. INDLEDNING 

Ifølge EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), skal Kommissionen 
afgive udtalelse om de ændringer, som Europa-Parlamentet foreslår ved 
andenbehandlingen. Kommissionen forelægger hermed sin udtalelse om 
Parlamentets ændringsforslag.  

2. BAGGRUND 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2006) 0428 endelig - 2006/0145 (COD)): 

28. juli 2006 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

25. april 2007 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 10. juli 2007 

Ændret forslag fremsendt: 24. oktober 2007 

Politisk enighed i Rådet: 17. december 2007 

Fælles holdning vedtaget: 10. marts 2008 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets andenbehandling: 8. juli 2008 

3. FORMÅLET MED FORSLAGET 

Kommissionen annoncerede i hvidbogen om fødevaresikkerhed (KOM(1999) 719 
endelig), at den ville opdatere og forenkle den gældende fællesskabslovgivning om 
fødevaretilsætningsstoffer (foranstaltning 11 i hvidbogen). Forslaget har følgende 
formål: 

– at forenkle lovgivningen om fødevaretilsætningsstoffer ved at indføre én 
retsakt, der omfatter principper, procedurer og godkendelse 
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– at give Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at opdatere 
fællesskabslisten over godkendte fødevaretilsætningsstoffer 

– at høre Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedrørende 
sikkerhedsvurdering af fødevaretilsætningsstoffer 

– at iværksætte et program for revurdering af de eksisterende 
fødevaretilsætningsstoffer 

– at kræve godkendelse af tilsætningsstoffer, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af genetisk modificerede organismer i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 
om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.  

4. KOMMISSIONENS UDTALELSE OM EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG 

– I forbindelse med andenbehandlingen vedtog Europa-Parlamentet en 
konsolideret tekst, som indeholder en række ændringer i forhold til den fælles 
holdning. Teksten er resultatet af drøftelser mellem Rådet, Europa-Parlamentet 
og Kommissionen. Ændringsforslagene er hovedsagelig af teknisk art og ligger 
generelt på linje med det oprindelige forslag og styrker de centrale principper i 
det. Især bør der lægges mærke til de ændringsforslag, der kræver mærkning 
med de mulige negative virkninger for børns adfærd, der er sat i forbindelse 
med visse farvestoffer i fødevarer. Andre ændringsforslag omfatter en 
præcisering af samspillet mellem forslaget til forordning om 
fødevaretilsætningsstoffer og forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer og præciserer desuden, at 
fødevaretilsætningsstoffer, der fremstilles ved hjælp af andre 
fremstillingsprocesser eller med andre udgangsmaterialer, skal 
sikkerhedsvurderes igen. Andre af ændringsforslagene styrker 
forsigtighedsprincippet og indebærer en yderligere præcisering af princippet 
om, at forbrugerne ikke må vildledes. 

– Kommissionen kan acceptere alle de ændringsforslag, Europa-Parlamentet har 
vedtaget. Resultatet af Europa-Parlamentets andenbehandling er meget 
tilfredsstillende.  

5. KONKLUSION 

I henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som 
ovenfor angivet. 
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