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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind aditivii alimentari
(COM(2006)0428 – C6 0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006)0428)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0260/2006),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolele 51 şi 36 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Referirea 1

- având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul
95,

- având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene şi, în special, 
articolele 95 şi 175,

Justification

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 

  
1 JO C ... / Nepublicată încă în JO.
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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.

Amendamentul 2
Considerentul 3

(3) Prezentul regulament înlocuieşte 
directivele şi deciziile anterioare privind 
aditivii alimentari care pot fi utilizaţi în 
produsele alimentare în vederea asigurării 
unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi 
a unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii 
umane, precum şi intereselor 
consumatorilor prin proceduri 
cuprinzătoare şi raţionalizate.

(3) Prezentul regulament înlocuieşte 
directivele şi deciziile anterioare privind 
aditivii alimentari care pot fi utilizaţi în 
produsele alimentare în vederea asigurării 
unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi 
a unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii 
umane şi a mediului, precum şi intereselor 
consumatorilor, inclusiv ale persoanelor 
alergice la anumite substanţe, prin 
proceduri cuprinzătoare şi raţionalizate.

Justification

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.

Amendamentul 3
Considerentul 6 

(6) Substanţele neconsumate ca alimente în 
sine, dar utilizate deliberat în prelucrarea 
alimentelor, care rămân doar ca reziduuri 
în produsul alimentar finit şi nu au un efect 
tehnologic în produsul alimentar finit 
(adjuvanţi tehnologici), nu intră în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

(6) Substanţele neconsumate ca alimente în 
sine, dar utilizate deliberat în prelucrarea 
alimentelor, care nu rămân doar ca 
reziduuri în produsul alimentar finit şi nu 
au un efect tehnologic în produsul 
alimentar finit (adjuvanţi tehnologici), nu 
intră în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.
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Justification

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.

Amendamentul 4
Considerentul 14

(14) Aditivii alimentari ar trebui ţinuţi sub 
observaţie permanentă şi trebuie să fie 
reevaluaţi ori de câte ori este necesar, 
ţinând cont de variaţiile condiţiilor de 
utilizare şi de noile informaţii ştiinţifice.

(14) Aditivii alimentari ar trebui ţinuţi sub 
observaţie permanentă şi trebuie să fie 
reevaluaţi ori de câte ori este necesar, 
ţinând cont de variaţiile condiţiilor de 
utilizare şi de noile informaţii ştiinţifice. 
Programe speciale de evaluare se adoptă 
pentru reverificarea autorizaţiilor 
acodate.

Justification

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.

Amendamentul 5
Considerentul 16a (nou)

(16a) Deoarece nu este important pentru 
consumator dacă un ingredient este 
prezent în produsele alimentare ca 
adjuvant tehnologic sau ca aditiv 
alimentar, adjuvanţii tehnologici (cu 
excepţia enzimelor care intră sub 
incidenţa regulamentului privind 
enzimele alimentare) care rămân ca 
reziduuri în produsul finit ar trebui 
consideraţi aditivi alimentari. Acest lucru 
necesită totuşi o lungă perioadă de 
tranziţie.
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Justification

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.

Amendamentul 6
Considerentul 17a (nou)

(17a) În special, Comisia ar trebui 
autorizată să actualizeze şi să modifice 
lista comunitară de aditivi alimentari care 
urmează a fi stabilită prin prezentul 
regulament. Întrucât acestor măsuri le 
corespunde un domeniu general de 
aplicare şi au ca obiect modificarea, 
eliminarea sau suplimentarea elementelor 
neesenţiale din prezentul regulament, ele 
ar trebui adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control, 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Justification

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

Amendamentul 7
Considerentul 21

(21) După adoptarea prezentului 
regulament, Comisia, asistată de Comitetul
permanent pentru lanţul alimentar şi 
sănătatea animală, ar trebui să revizuiască 
toate autorizaţiile existente din punctul de 
vedere al criteriilor, altele decât siguranţa, 
ca de exemplu dozele, necesităţile 
tehnologice şi eventuala inducere în 
eroare a consumatorului. Toţi aditivii 
alimentari care continuă să fie autorizaţi în 
cadrul Comunităţii ar trebui să fie 
transferaţi pe listele comunitare din anexele 
II şi III la prezentul regulament. Anexa III 

(21) După adoptarea prezentului 
regulament, Comisia, asistată de Comitetul 
permanent pentru lanţul alimentar şi 
sănătatea animală, ar trebui să revizuiască 
toate autorizaţiile existente pe baza 
condiţiilor de autorizare prevăzute în 
prezentul regulament. Toţi aditivii 
alimentari care continuă să fie autorizaţi în 
cadrul Comunităţii ar trebui să fie 
transferaţi pe listele comunitare din anexele 
II şi III la prezentul regulament. Anexa III 
la prezentul regulament trebuie completată 
cu ceilalţi aditivi alimentari utilizaţi în 
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la prezentul regulament trebuie completată 
cu ceilalţi aditivi alimentari utilizaţi în 
aditivii şi enzimele alimentare, precum şi 
cu condiţiile lor de utilizare în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. […] de stabilire 
a unei proceduri comune de autorizare a 
aditivilor alimentari, enzimelor şi aromelor 
alimentare. Pentru a permite o perioadă 
adecvată de tranziţie, dispoziţiile din anexa 
III, altele decât dispoziţiile referitoare la 
suporturile aditivilor alimentari nu ar trebui 
să se aplice până la [1.1.2011].

aditivii şi enzimele alimentare, precum şi 
cu condiţiile lor de utilizare în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. […] de stabilire 
a unei proceduri comune de autorizare a 
aditivilor alimentari, enzimelor şi aromelor 
alimentare. Pentru a permite o perioadă 
adecvată de tranziţie, dispoziţiile din anexa 
III, altele decât dispoziţiile referitoare la 
suporturile aditivilor alimentari nu ar trebui 
să se aplice până la [1.1.2011].

Justification

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

Amendamentul 8
Articolul 1 partea introductivă

Prezentul regulament stabileşte norme 
privind aditivii alimentari utilizaţi în 
produsele alimentare în scopul asigurării 
unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi 
a unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
umane şi a consumatorilor.

Prezentul regulament stabileşte norme 
privind aditivii alimentari utilizaţi în 
produsele alimentare în scopul asigurării 
unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi 
a unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
umane, a consumatorilor şi a mediului.

Justification

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.

Amendamentul 9
Articolul 2 litera (a)

a) adjuvanţi tehnologici; a) adjuvanţi tehnologici, dacă nu rămân ca 
reziduuri în produsul finit;
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Justification

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.

Amendamentul 10
Articolul 3 alineatul (2) litera (b) punctul (iii)

(iii) care poate avea ca rezultat prezenţa 
neintenţionată, dar inevitabilă din punct 
de vedere tehnic, a unor reziduuri ale 
substanţei respective sau a derivaţilor 
acesteia în produsul finit, cu condiţia ca 
aceste reziduuri să nu prezinte nici un risc 
sanitar şi să nu aibă efecte tehnologice 
asupra produsului finit;

(iii) nu rămâne ca reziduu în produsul 
finit;

Justification

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.

Amendamentul 11
Articolul 5 alineatul (1) litera (aa)(nouă)

 (aa) nu are, în conformitate cu dovezile 
ştiinţifice disponibile, nici un efect negativ 
asupra sănătăţii publice sau asupra 
sănătăţii grupurilor vulnerabile pe durata 
ciclului său de viaţă.

Justification

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.

Amendamentul 12
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Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

(b) există o necesitate tehnologică 
suficientă care nu poate fi satisfăcută prin 
alte metode realizabile din punct de vedere 
economic şi tehnologic;

(b) există o necesitate tehnologică 
suficientă care nu poate fi satisfăcută mai 
bine prin alte metode realizabile şi 
rezonabile din punct de vedere economic şi 
tehnologic;

Justification

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.

Amendamentul 13
Articolul 5 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

 (ca) nu contribuie la reducerea ofertei de 
alimente disponibile pentru persoanele 
alergice.

Justification

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.

Amendamentul 14
Articolul 5 alineatul (1) litera (cb) (nouă)

(cb) nu are, în conformitate cu dovezile 
ştiinţifice disponibile, nici un efect negativ 
asupra mediului pe durata ciclului său de 
viaţă. 

Justification

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.

Amendamentul 15
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)
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(1a) Chiar dacă un aditiv poate afecta 
sănătatea, în conformitate cu articolul 1 
alineatul (aa), mediul, în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (cb), sau oferta de 
produse disponibile pentru persoanele 
alergice, în conformitate cu articolul 1 
alineatul (ca), acesta poate fi autorizat 
dacă avantajele pe care le prezintă pentru 
consumatori în conformitate cu alineatul 
(2) sunt superioare dezavantajelor 
menţionate.

Justification

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.

Amendamentul 16
Articolul 5 alineatul (3) litera (a)

(a) alimentul să nu constituie o 
componentă esenţială a unui regim 
alimentar normal; sau 

(eliminat)

Justification

Lowering the quality of a food can never be to the benefit of consumers, except in the case of 
point (b).

Amendamentul 17
Articolul 7 paragraful (2) (nou)

Cu toate acestea, prezenţa aditivului nu 
trebuie să îl facă pe consumator să creadă 
în prezenţa, în aliment, a altor ingrediente 
decât cele existente de fapt.

Justification

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.
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Amendamentul 18
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Ca urmare a progresului ştiinţific sau 
dezvoltării tehnologice, se pot adăuga 
categorii funcţionale suplimentare, dacă 
este necesar, în anexa I, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2). 

(2) Ca urmare a progresului ştiinţific sau 
dezvoltării tehnologice, se pot adăuga 
categorii funcţionale suplimentare, dacă 
este necesar, în anexa I, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 28 
alineatul (2a). 

Justification

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

Amendamentul 19
Articolul 10 alineatul (1a) (nou)

(1a) Dacă folosirea nanotehnologiei se 
autorizează, trebuie stabilite, în acest 
scop, valori limită specifice, în 
conformitate cu alineatul 1 litera (a).

Justification

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.

Amendamentul 20
Articolul 28 alineatul (2a) (nou)

(2a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, cu respectarea dispoziţiilor 
articolului 8 din aceasta.

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.
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Amendamentul 21
Articolul 30 alineatul (1a) (nou)

(1a) Aditivii consideraţi până acum 
adjuvanţi tehnologici, dar care, pe viitor, 
vor fi consideraţi aditivi alimentari, în 
conformitate cu prezentul regulament, pot 
fi utilizaţi, în continuare, ca adjuvanţi 
tehnologici pe durata unei perioade de 
tranziţie de 8 ani. La încheierea acestei 
perioade, utilizarea acestora trebuie 
autorizată în conformitate cu prezentul 
regulament. 

Justification

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.  

Amendamentul 22
Articolul 31 alineatul (2)

(2) Evaluarea riscurilor realizată de 
Autoritate face parte din reverificarea 
care urmează a fi efectuată de către 
Comisie, asistată de Comitet, a tuturor 
aditivilor alimentari care au fost aprobaţi 
anterior intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Această reverificare se 
realizează pe baza condiţiilor de 
autorizare prevăzute în prezentul 
regulament şi pe baza unei evaluări a 
consumului şi a gestionării riscurilor.
Toţi aditivii alimentari care continuă să 
fie autorizaţi în cadrul Comunităţii sunt 
transferaţi pe listele comunitare din 
anexele II şi III la prezentul regulament.  
Anexa III la prezentul regulament trebuie 
completată cu ceilalţi aditivi alimentari 
utilizaţi în aditivii şi enzimele alimentare, 
precum şi cu condiţiile lor de utilizare, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
[…] de instituire a unei proceduri comune 
de autorizare a aditivilor alimentari, 
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enzimelor şi aromelor alimentare.  Pentru 
a permite o perioadă adecvată de tranziţie, 
dispoziţiile din anexa III, altele decât 
dispoziţiile referitoare la suporturile 
aditivilor alimentari nu ar trebui să se 
aplice înainte de [1.1.2011].

(2) După consultarea Autorităţii, se 
adoptă un program de evaluare a 
aditivilor în cauză, în termen de un an de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 28 alineatul (2). 
Programul de evaluare se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Reevaluarea este realizată pe baza unui 
program de evaluare care va fi adoptat, 
după consultarea Autorităţii, în termen de 
un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 28 
alineatul (2) litera (a). Programul de 
evaluare se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Justification

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.

Amendamentul 23
Articolul 31 alineatul (2a) (nou)

(2a) După realizarea programului de 
evaluare prevăzut la alineatul (2) şi după 
consultarea Autorităţii, se adoptă un nou 
program de evaluare în vederea 
autorizării prevăzute de prezentul 
regulament.  Acest nou program de 
evaluare este adoptat în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 28 
alineatul (2) şi este publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Justification

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.

Amendamentul 24
Articolul 31 alineatul 2b (nou)
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(2b) Aditivii alimentari şi utilizările la 
care nu se mai recurge se elimină din 
anexe la reevaluarea autorizării.  

Justification

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

Amendamentul 25
Anexa III

Lista comunitară a aditivilor alimentari 
autorizaţi în aditivii şi enzimele alimentare 
şi condiţiile de utilizare.

Lista comunitară a aditivilor alimentari 
autorizaţi în aditivii, enzimele alimentare şi 
aromele alimentare şi condiţiile de 
utilizare.

Partea 1 Substanţele suport în aditivii 
alimentari

Partea 1 Substanţele suport în aditivii 
alimentari, enzimele şi aromele alimentare

Partea 2 Aditivii, alţii decât 
substanţele suport, din produsele 
alimentare

Partea 2 Aditivii, alţii decât 
substanţele suport, din produsele, enzimele 
şi aromele alimentare

Partea 3 Aditivii din enzimele 
alimentare

Justification

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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EXPUNERE DE MOTIVE

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 
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.
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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.


