
PR\651162BG.doc PE 384.474v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2006/0145(COD)

8.2.2007

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно хранителните добавки
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

Докладчик: Åsa Westlund



PE 384.474v01-00 2/19 PR\651162BG.doc

BG

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
хранителните добавки
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0428)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0260/2006),

– като взе предвид становището на комисия по правни въпроси относно предложената 
правна основа,

– като взе предвид членове 51 и 36 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по околната среда, здравеопазването и 
безопасността на храните (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Позоваване 1

като взеха предвид Договора за
създаване на Европейска общност, и по-
конкретно член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 и член 175 от 
него,

Обосновка

In accordance with the Cardiff Process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation. What a person eats does not stay in the human body but is dispersed into the 

  
1 ОВ С.../Все още непубликувано в ОВ.
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natural environment and becomes part of the natural cycle. Even if a substance does not 
entail any health risk to the person consuming the product which contains the substance, 
there may be negative effects on the environment and public health at subsequent stages, 
which should be taken into account when deciding to grant authorisation or not. A sound 
environment must therefore also be one of the aims of the Regulation.

Изменение 2
Съображение 3

(3) Този регламент замества 
предходните директиви и решения, 
отнасящи се до хранителните добавки, 
които са разрешени за употреба в храни, 
с оглед гарантирането на ефективно 
функциониране на вътрешния пазар и 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на интересите на 
потребителите, посредством подробни и 
резултатни процедури.

(3) Настоящият регламент заменя 
предходни директиви и решения, 
отнасящи се до хранителните добавки, 
които са разрешени за употреба в храни, 
с оглед гарантиране на ефективно 
функциониране на вътрешния пазар и 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве, на околната среда и на 
интересите на потребителите, 
посредством подробни и резултатни 
процедури.

Обосновка

In accordance with the Cardiff Process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation. What a person eats does not stay in the human body but is dispersed into the 
natural environment and becomes part of the natural cycle. Even if a substance does not 
entail any health risk to the person consuming the product which contains the substance, 
there may be negative effects on the environment and public health at subsequent stages, 
which should be taken into account when deciding to grant authorisation or not. A sound 
environment must therefore also be one of the aims of the Regulation. It is important to stress 
that the Regulation must also take account of vulnerable groups of consumers, such as allergy 
sufferers.

Изменение 3
Съображение 6 

(6) Вещества, които не се консумират 
самостоятелно като храни, но 
целенасочено се използват при 
обработването на храни, които 
съществуват само под формата на 
остатъчни вещества в крайния 
хранителен продукт и нямат никакво 
технологично въздействие върху 
крайния продукт (технологична 

(6) Вещества, които не се консумират 
самостоятелно като храни, но 
целенасочено се използват при 
обработването на храни, които не 
съществуват под формата на остатъчни 
вещества в крайния хранителен продукт 
и нямат никакво технологично 
въздействие върху крайния продукт 
(технологична добавка), не са уредени 
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добавка) не са уредени от настоящия 
регламент.

от настоящия регламент.

Обосновка

It is of no significance to consumer health whether a substance has been used as a processing 
aid or an additive. The decisive factor is whether it remains in the final product or not. 
Naturally, a long transitional period is required before processing aids and additives, as 
defined at the present time, will need to be authorised in accordance with this Regulation.

Изменение 4
Съображение 14

(14) Хранителните добавки трябва да се 
държат под постоянно наблюдение и да 
бъдат преоценявани всеки път, когато 
това е необходимо, като се отчитат 
промените в условията на употреба и 
новата научна информ.

(14) Хранителните добавки трябва да се 
държат под постоянно наблюдение и да 
бъдат преоценявани всеки път, когато 
това е необходимо, като се отчитат 
промените в условията на употреба и 
новата научна информация. Приемат 
се специални програми за оценка с цел 
разглеждане на издадените 
разрешения.

Обосновка

Authorisation for the use of additives must be reviewed continually. Additives should be 
ranked in order of priority according to the urgency of reviewing their use. This priority 
ranking should be drawn up by means of an evaluation programme so that it is clear to all 
parties involved. This does not prevent the Commission and/or EFSA, however, from taking 
the initiative to review certain substances more promptly.

Изменение 5
Съображение 16 a (ново)

(16а) Тъй като от гледна точка на 
потребителя не съществува разлика 
дали хранителната съставка 
присъства като технологична или 
хранителна добавка, технологичните 
добавки (с изключение на ензимите, 
които се уреждат от регламента 
относно хранителните ензими), 
които остават в крайния продукт, 
следва да се разглеждат като 
хранителни добавки. За това, обаче,
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се изисква дълъг преходен период.

Обосновка

It is of no significance to consumer health whether a substance has been used as a processing 
aid or an additive. The decisive factor is whether it remains in the final product or not. 
Naturally, a long transitional period is required before processing aids and additives, as 
defined at the present time, will need to be authorised in accordance with this Regulation.

Изменение 6
Съображение 17 a (ново)

(17а) В частност, Комисията следва 
да бъде оправомощена да актуализира 
и променя общностния списък на
хранителни добавки, който се създава 
съгласно настоящия регламент. Тъй 
като тези мерки са с общо 
приложение и са предназначени да 
изменят, заличават или допълват 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, те следва да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/EО.

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение 7
Съображение 21

(21) След приемането на настоящия 
регламент, Комисията, подпомагана от 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните ще 
разгледа всички съществуващи 
разрешения, отнасящи се до прием, 
технологична необходимост и риск 
от заблуда на консуматора, с 
изключение на тези за безопасност.
Всички хранителни добавки, които се 

(21) След приемането на настоящия 
регламент, Комисията, подпомагана от 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, ще 
разгледа всички съществуващи 
разрешения въз основа на условията за 
издаване на разрешение, определени в 
настоящия регламент. Всички 
хранителни добавки, които се одобряват 
от Общността, трябва да бъдат 
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одобряват от Общността трябва да 
бъдат прехвърлени в общностните 
списъци в приложения II и III на 
настоящия регламент. Приложение III 
от настоящия регламент следва да бъде 
допълнено с другите хранителни 
добавки, използвани в хранителните 
добавки и ензими, както и с условията 
за употреба, съгласно с Регламент (EО) 
№ […], за установяване на обща 
процедура за разрешаване на 
хранителни добавки, хранителни ензими 
и хранителни ароматизатори. 
Разпоредбите на приложение III, 
различни от тези отнасящи се до 
носителите на хранителни добавки няма 
да бъдат прилагани преди [1.1.2011 г.], 
за да се позволи необходимия преходен 
период.

прехвърлени в общностните списъци в 
приложения II и III към настоящия 
регламент. Приложение III към
настоящия регламент следва да бъде 
допълнено с другите хранителни 
добавки, използвани в хранителните 
добавки и ензими, както и с условията 
за употреба, съгласно Регламент (EО) № 
[…] за установяване на обща процедура 
за издаване на разрешителни за
хранителни добавки, хранителни ензими 
и ароматични вещества за храни. 
Разпоредбите на приложение III, 
различни от тези, отнасящи се до 
носителите на хранителни добавки, 
няма да бъдат прилагани преди 
[1.1.2011 г.], за да се позволи 
необходимия преходен период.

Обосновка

There is no need to list here the criteria for authorisation pursuant to this Regulation.

Изменение 8
Член 1, уводна част

С настоящия регламент се определят 
правилата относно хранителни добавки 
в храни, с цел да се осигури 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар и висока степен на 
защита на здравето на хората и защита 
на потребителя.

С настоящия регламент се определят 
правилата относно хранителни добавки 
в храни, с цел да се осигури 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар и висока степен на 
защита на здравето на хората и защита 
на потребителя и околната среда.

Обосновка

In accordance with the Cardiff Process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation. What a person eats does not stay in the human body but is dispersed into the 
natural environment and becomes part of the natural cycle. Even if a substance does not 
entail any health risk to the person consuming the product which contains the substance, 
there may be negative effects on the environment and public health at subsequent stages, 
which should be taken into account when deciding to grant authorisation or not. A sound 
environment must therefore also be one of the aims of the Regulation. 
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Изменение 9
Член 2, буква a)

а) технологични добавки; а) технологични добавки, освен ако 
остават в крайния продукт;

Обосновка

It is of no significance to consumer health whether a substance has been used as a processing 
aid or an additive. The decisive factor is whether it remains in the final product or not. 
Naturally, a long transitional period is required before processing aids and additives, as 
defined at the present time, will need to be authorised in accordance with this Regulation.

Изменение 10
Член 3, параграф 2, буква б), точка (iii)

(iii) което може да доведе до 
нецеленасочено, но технически 
неизбежно наличие на остатъци от 
това вещество или на неговите 
производни в крайния продукт, при 
условие че тези остатъци не 
представляват санитарен риск и 
нямат технологични въздействия 
върху крайния продукт;

(iii) не остава в крайния продукт;

Обосновка

It is of no significance to consumer health whether a substance has been used as a processing 
aid or an additive. The decisive factor is whether it remains in the final product or not. 
Naturally, a long transitional period is required before processing aids and additives, as 
defined at the present time, will need to be authorised in accordance with this Regulation.

Изменение 11
Член 5, параграф 1, буква aa) (нова)

аа) Въз основа на наличните научни 
доказателства, тя не се отразява 
неблагоприятно върху общественото 
здраве или здравето на уязвими групи 
през всеки етап от цикъла й на 
живот.
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Обосновка

Even if a substance does not entail any health risk to the person consuming the product which 
contains the substance, there may be negative effects on the environment and public health at 
subsequent stages, which should be taken into account when deciding to grant authorisation 
or not. The use of antibiotics in food and its implications for the development of resistance is 
one example.

Изменение 12
Член 5, параграф 1, буква б)

б) при наличие на достатъчна 
технологична нужда, която не може да 
бъде постигната с други използвани 
икономически и технологични методи;

б) при наличие на достатъчна 
технологична нужда, която не може да 
бъде постигната по-успешно с други 
използвани икономически и 
технологични разумни методи;

Обосновка

If there are alternatives which entail less of a risk to human health and freedom of choice, 
and to the environment, these should be used in the first instance.

Изменение 13
Член 5, параграф 1, буква (вa) (нова)

ва) Няма да допринесе за намаляване 
предлагането на храни, предназначени 
за хора, страдащи от алергии.

Обосновка

Particular consideration should be given to vulnerable groups and allergy sufferers.  The 
majority should be able to eat food sold in normal shops without being referred to special 
dietary food.  One of the criteria for authorisation under this Regulation should therefore be 
that the substance or its use does not reduce the range of foods available to allergy sufferers.

Изменение 14
Член 5, параграф 1, буква (вб) (нова)

вб) Няма отрицателно въздействие 
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върху околната среда в рамките на 
своя жизнен цикъл, въз основа 
наличните научни доказателства,

Обосновка

According to the Cardiff process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation.  What a person eats does not stay in the human body but is dispersed into the 
natural environment  and becomes part of the natural cycle.

Изменение 15
Член 5, параграф 1 a (нов)

1a. Дори когато дадена добавка се 
отразява на общественото здраве, в 
съответствие с параграф 1, буква аа), 
на околната среда, в съответствие с 
параграф, буква 1ва), или на 
предлагането на храни, предназначени 
за хора, страдащи от алергии, в 
съответствие с параграф 1, буква ва), 
тя може да бъде разрешена, ако 
предимствата за потребителите, в 
съответствие с параграф 2, 
преобладават спрямо въпросните 
недостатъци.

Обосновка

An additive or a use of an additive may have both advantages and disadvantages according to 
the above criteria.  Ultimately, therefore, the various pros and cons must be weighed against 
each other.

Изменение 16
Член 5, параграф 3, буква a)

а) храната не е основна съставна 
част при нормален хранителен 
режим; или

заличава се

Обосновка

Lowering the quality of a food can never be to the benefit of consumers, except in the case of 
point (b).
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Изменение 17
Член 7, алинея 2 (нова)

При все това, наличието на 
добавката не бива да създава 
погрешно впечатление у потребителя 
за наличие на други съставки, 
различни от действително 
съдържащите се.

Обосновка

Consumers are sometimes misled by the use of additives despite the fact that one of the 
criteria for authorisation under previous legislation is that consumers must not be misled.  
For example, consumers are sometimes duped into believing that a product contains a certain 
fruit through the use of a particular colour for the product.  Consumer protection must 
therefore be strengthened in this regard.

Изменение 18
Член 8, параграф 2

2. Предвид на научния прогрес или 
технологичното развитие, при 
необходимост, към приложение I могат 
да бъдат добавени допълнителни 
функционални класове, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2.

2. Предвид на научния прогрес или 
технологичното развитие, при 
необходимост, към приложение I могат 
да бъдат добавени допълнителни 
функционални класове, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2а.

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение 19
Член 10, параграф 1 a (нов)

1a. Ако прибягването до 
нанотехнологии е разрешено, следва 
да се установи специфична пределна 
стойност за тази цел, в 
съответствие с параграф 1, буква а).

Обосновка

There is currently little known about the health risks of nanotechnology.  It is not certain that 
the limit value for traditional use of an additive and the limit value for nanoparticles of an 
additive should be the same.
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Изменение 20
Член 28, параграф 2 a (нов)

2a. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилагат 
член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
него.

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение 21
Член 30, параграф 1 a (нов)

1a. Добавките, които са били 
класифицирани като технологични 
добавки, но които за в бъдеще следва 
да бъдат класифицирани като 
хранителни добавки, съгласно 
настоящия регламент, могат да 
продължат да бъдат използвани като 
технологични добавки за преходен 
период от 8 години. След изтичането 
на този период, тяхната употреба 
следва да бъде разрешена в 
съответствие с настоящия 
регламент. 

Обосновка

It is of no significance to consumer health whether a substance has been used as a processing 
aid or an additive. The decisive factor is whether it remains in the final product or not. 
Naturally, a long transitional period is required before processing aids and additives, as 
defined at the present time, will need to be authorised in accordance with this Regulation.  

Изменение 22
.Член 31, параграф 2

2. Оценката на риска, извършвана от 
органа, е част от преоценката, 
осъществявана от Комисията, 
съвместно с комитета, на всички 
хранителни добавки, разрешени преди 
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влизането в сила на настоящия 
регламент. Въпросното 
преразглеждане се извършва въз 
основа на условията за издаване на 
разрешителни, установени от 
настоящия регламент, както и на 
преценка на потреблението и 
управлението на рисковете.
Всички хранителни добавки, за които 
продължават да се издават 
разрешения в рамките на 
Общността, се прехвърлят в 
общностните списъци, съдържащи се 
в приложения II и III към настоящия 
регламент. Приложение III към 
настоящия регламент следва да бъде 
допълнено с другите хранителни 
добавки, използвани в хранителните 
добавки и ензими, както и с 
условията за употреба, съгласно 
Регламент (EО) № […] за 
установяване на обща процедура за 
издаване на разрешителни на 
хранителни добавки, хранителни 
ензими и ароматични вещества за 
храни. Разпоредбите на приложение 
III, различни от тези, отнасящи се до 
носителите на хранителни добавки, 
няма да бъдат прилагани преди 
[1.1.2011 г.], за да се позволи 
необходимия преходен период.

2. След консултация с органа, в 
рамките на една година от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент се приема програма за 
оценка на тези добавки, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2. 
Програмата за оценка се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Горепосоченото преразглеждане се 
извършва въз основа на програма за 
оценка, която се приема, след 
консултация с органа, в рамките на 
една година от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2. 
Програмата за оценка се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Обосновка

It is important that the review is conducted on the basis of the new criteria.  It is also 
important that all authorised substances are included on the Community list.  The procedure 
should also be laid down in an Article.
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Изменение 23
Член 31, параграф 2 a (нов)

2a. След приключване на 
изпълнението на програмата за 
оценка по параграф 2 и след 
консултация с органа, се приема нова 
програма за оценка за издаване на 
разрешителни съгласно настоящия 
регламент. Въпросната нова програма 
за оценка се приема в съответствие с 
процедурата, установена в член 28, 
параграф 2, буква а) и се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Обосновка

There should also be a rolling review in the future. It is important that this is put on a formal 
footing at the same time as giving the EFSA scope to rank food additives according to the 
urgency of reviewing their use.

Изменение 24
Член 31, параграф 2б (нов)

2б. Хранителните добавки и 
употребите, към които вече не се 
прибягва, се изваждат от 
приложенията при преразглеждане 
на съответното разрешително.

Обосновка

This is required so that the Community list is up to date and provides correct information to 
consumers.

Изменение 25
Приложение III

Общностен списък на хранителните 
добавки, одобрени за употреба в 
хранителни добавки и хранителни 
ензими, и условия на употреба

Общностен списък на хранителните 
добавки, одобрени за употреба в 
хранителни добавки и хранителни 
ензими и ароматични вещества за 
храни, и условия на употреба
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Част 1 Носители в хранителни добавки Част 1 Носители в хранителни добавки, 
хранителни ензими и ароматични 
вещества за храни

Част 2 Добавки, различни от носители в 
хранителни добавки

Част 2 Добавки, различни от носители в 
хранителни добавки, хранителни 
ензими и ароматични вещества за 
храни

Част 3 Добавки в хранителни ензими

Обосновка

To be consistent with Article 16, Annex III must include both authorised carriers and 
authorised other additives in food additives, food enzymes and food flavourings.
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EXPLANATORY STATEMENT

The Commission has proposed that, in future, decisions on authorisation of food additives 
should be taken by way of the comitology procedure. Your rapporteur can see advantages in 
this respect but only if the considerations which the European Parliament has often raised 
over the years is clearly reflected in the new Regulation on food additives and the new 
Regulation on a common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food 
flavourings. These considerations primarily relate to the environment, public health and 
allergy sufferers.

The new Regulation on food additives should also be strengthened in terms of the 
requirements relating to procedural transparency, the review of authorisations for food 
additives and clarification of what might be misleading to consumers. In addition, there 
should be a redefinition of what constitutes a food additive or a processing aid, and the use of 
nanotechnology should be regulated.

Considerations relating to the environment, public health and the range of products 
available to allergy sufferers

In accordance with the Cardiff Process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation. This is particularly relevant in this legislation as what a person eats does not stay 
in the human body but is dispersed into the natural environment and becomes part of the 
natural cycle. Even if a substance does not entail any health risk to the person consuming the 
product which contains the substance, there may be negative effects on the environment and 
public health at subsequent stages, which should be taken into account when deciding to grant 
authorisation or not. The use of antibiotics in food and its implications for the development of 
resistance to antibiotics is one example of what may have damaging effects on public health. 
When an additive is considered for authorisation, the criteria must include that it does not 
have negative effects on either public health or the environment. A sound environment should 
also be one of the aims of the Regulation.

Allergy sufferers are greatly helped by the fact that products containing common allergenic 
substances must be labelled, though this does not go far enough. Vulnerable groups and 
allergy sufferers should be given particular consideration. The majority should be able to eat 
food sold in normal shops without being referred to special dietary food. One of the criteria 
for authorisation under this Regulation should, therefore, be that the substance or its use does 
not reduce the range of foods available to allergy sufferers.

Your rapporteur proposes, however, that even where an additive may adversely affect public 
health, the environment or the range of products available to allergy sufferers adversely, it 
should be possible to authorise it, if the advantages to consumers obviously outweigh the 
disadvantages.

If, on the basis of the criteria laid down in Article 5, there are better alternatives to the 
additive and it is economically reasonable to use the alternative, then the use of the additive in 
question should not be authorised. It may be a question, for example, of using a different 
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production method which does not require the use of additives or there may be already 
authorised additives which are better within the terms of the criteria laid down in Article 5.

Transparency and review

Authorisations for use of additives must be subject to rolling review. Your rapporteur 
proposes that all current authorisations should be reviewed on the basis of the new criteria 
before they are transferred to the new Community list. Thereafter, the rolling review of 
authorisations should continue by way of a transparent procedure in accordance with an 
evaluation programme to be adopted by comitology procedure. The evaluation programme 
should be based on a priority system whereby additives are ranked according to the urgency 
of reviewing their use. This priority ranking should be drawn up by means of an evaluation 
programme so that it is clear to all parties involved. The evaluation programme must not 
however prevent the Commission and/or the EFSA from taking initiatives to review certain 
authorisations more promptly.

Consumer considerations

One of the already existing criteria for authorisation of additives in current legislation is that 
consumers must not be misled. Nevertheless, colourings are sometimes used in a way which 
creates the impression that a certain type of fruit is present in the food even though that is not 
the case. Consumer protection must therefore be strengthened in this respect.

Consumer considerations and definitions

It is of no significance to consumer health at all, whether a substance has been used as a 
processing agent or additive. The decisive factor is whether it remains in the final product or 
not. Traditionally, however, there have been differences of opinion over what constitutes a
processing aid or an additive. For that reason, a long transitional period is required before 
what is currently defined as a processing aid but which remains in the final product will need 
to be approved in accordance with this Regulation.

Nanotechnology

Little is currently known about the health risks of nanotechnology. It is not certain that the 
limit value for the traditional use of an additive and the limit value for nanoparticles of an 
additive should be the same. It is therefore proposed that the use of nanoparticles should be 
regulated separately in the Community list.

The new comitology procedure

In the light of the new comitology procedure, a number of amendments are proposed to the 
Commission's proposals.


