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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelisäaineiden, 
elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä
(KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0423)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0258/2006),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95
ja 175 artiklan,

Perustelu

Ihmisen syömiset eivät jää ihmisen kehoon, vaan leviävät luontoon ja muuttuvat osaksi 
  

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 384.475v01-00 6/15 PR\651164FI.doc

FI

luonnon kiertokulkua. Vaikka jokin aine ei aiheuttaisikaan terveysriskiä ainetta sisältävän 
tuotteen käyttäjälle, siitä voi myöhemmässä vaiheessa aiheutua haittaa ympäristölle ja 
kansanterveydelle, mikä on otettava huomioon aineen hyväksynnästä päätettäessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Ihmisten elämän ja terveyden 
korkeatasoinen suojelu olisi varmistettava 
yhteisön politiikkojen toteuttamisessa.

(2) Ihmisten elämän ja terveyden sekä 
ympäristön korkeatasoinen suojelu olisi 
varmistettava yhteisön politiikkojen 
toteuttamisessa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Elintarvikelisäaineista ... päivänä 
...kuuta ... annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
XXX/2006 , elintarvike-entsyymeistä ... 
päivänä ...kuuta ... annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o YYY/2006 ja elintarvikearomeista ja 
tietyistä elintarvikkeiden aromaattisista 
ainesosista ... päivänä ...kuuta ... annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o ZZZ/2006 
vahvistetaan kyseisten aineiden arviointia 
ja hyväksymistä koskevat 
yhdenmukaistetut perusteet ja 
vaatimukset.

(4) Elintarvikelisäaineista ... päivänä 
...kuuta ... annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
XXX/2006 , elintarvike-entsyymeistä ... 
päivänä ...kuuta ... annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o YYY/2006 ja elintarvikearomeista ja 
tietyistä elintarvikkeiden aromaattisista 
ainesosista ... päivänä ...kuuta ... annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o ZZZ/2006 
vahvistetaan kyseisten aineiden arviointia 
ja hyväksymistä koskevat perusteet ja 
vaatimukset.

Perustelu

Ei ole varmaa, että perusteiden on oltava täysin samat kaikille eri aineille. Yksi syy siihen, 
että niitä käsitellään kolmessa eri asetuksessa, on se, että kaikesta huolimatta on olemassa 
eroja, jotka on otettava huomioon.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Elintarvikkeiden tuotannossa ja 
käsittelyssä avoimuus on erittäin tärkeä 
uskottavuustekijä suhteessa kuluttajiin.
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Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 7.a kappale (uusi)

(7 a) Tässä asetuksessa vahvistetaan
hyväksynnän saamisen edellytykseksi 
samat perusteet kuin 
elintarvikelisäaineista, elintarvike-
entsyymeistä ja elintarvikkeissa ja niiden
pinnalla käytettäviksi tarkoitetuista 
aromeista ja tietyistä elintarvikkeiden 
aromaattisista ainesosista annetuissa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksissa.

Perustelu

Asia on itsestään selvä, mutta sitä ei ole ilmaistu kovin selvästi komission ehdotuksessa. 

Tarkistus 6
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta asianomaisten alojen toimijat ja 
yleisö saisivat tiedot voimassaolevista 
hyväksynnistä, hyväksytyt aineet olisi 
kirjattava yhteisön luetteloon, jonka 
laadinnasta, ylläpidosta ja julkaisemisesta 
vastaa komissio.

(11) Jotta asianomaisten alojen toimijat ja 
yleisö saisivat tiedot voimassaolevista 
hyväksynnistä, hyväksytyt aineet kirjataan
yhteisön luetteloon, jonka laadinnasta, 
ylläpidosta ja julkaisemisesta vastaa 
komissio.

Perustelu

Kuluttajien ja elintarvikealan on voitava lähteä siitä, että aineet ja niiden käyttötavat, joita ei 
ole kirjattu yhteisön luetteloon, ovat kiellettyjä.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Yhtenäisen aineiden 
hyväksymismenettelyn on vastattava 
avoimuuden ja yleisölle tiedottamisen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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vaatimuksiin, ja siinä on myös taattava 
hakijan oikeus tiettyjen tietojen 
luottamuksellisena pitämiseen.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Komissiolle olisi annettava 
valtuudet päivittää ja mukauttaa tällä 
asetuksella luotavaa yhteisössä 
hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden, 
elintarvike-entsyymien ja 
elintarvikearomien luetteloa. Koska kyse 
on laajakantoisista toimenpiteistä, joilla 
muutetaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin 
niistä tai täydentämällä säädöstä 
lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä 
osia, toimenpiteet hyväksytään 
noudattaen päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 9
1 artiklan 1 kohta

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa tai niiden pinnalla 
käytettävien tai käytettäviksi tarkoitettujen 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien, elintarvikearomien ja 
elintarvikearomien raaka-aineiden 
(jäljempänä ’aineet’) yhtenäinen 
hyväksymismenettely (jäljempänä 
’yhtenäinen menettely’), jolla edistetään 
kyseisten aineiden vapaata liikkuvuutta 
yhteisössä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa tai niiden pinnalla 
käytettävien tai käytettäviksi tarkoitettujen 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien, elintarvikearomien ja 
elintarvikearomien raaka-aineiden 
(jäljempänä ’aineet’) yhtenäinen 
hyväksymismenettely (jäljempänä 
’yhtenäinen menettely’), jolla edistetään
elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta 
yhteisössä.
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Perustelu

Tämän säädöksen tarkoituksena on ennen kaikkea edistää elintarvikkeiden vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä.

Tarkistus 10
2 artiklan 1 kohta

1. Aineet, joiden saattaminen yhteisön 
markkinoille hyväksytään alakohtaisten 
elintarvikesäädösten nojalla, mainitaan 
luettelossa (jäljempänä ’yhteisön luettelo’), 
jonka sisällöstä säädetään kyseisissä 
säännöksissä. Komissio päivittää yhteisön 
luetteloa. Se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

1. Aineet, joiden saattaminen yhteisön 
markkinoille hyväksytään alakohtaisten 
elintarvikesäädösten nojalla, mainitaan 
luettelossa (jäljempänä ’yhteisön luettelo’), 
jonka sisällöstä säädetään kyseisissä 
säännöksissä. Komissio päivittää yhteisön 
luetteloa 14 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 11
3 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Tällöin komissio ilmoittaa asiasta 
soveltuvissa tapauksissa suoraan hakijalle 
ja mainitsee kirjeessään syyt, joiden vuoksi 
se katsoo päivityksen olevan perusteeton.

Tällöin komissio julkaisee kantansa ja
ilmoittaa asiasta suoraan hakijalle ja 
mainitsee kirjeessään syyt, joiden vuoksi se 
katsoo päivityksen olevan perusteeton.

Perustelu

Myös päätös siitä, että jotakin ei tehdä, on julkaistava. Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, 
että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan käsitellä elintarvikeasioita.

Tarkistus 12
3 artiklan 3 a kohta (uusi) 

Kaikkia elintarvikelisäaineiden, 
elintarvike-entsyymien ja 
elintarvikearomien käyttöä koskevia 
hyväksyntiä on tarkasteltava uudelleen 
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säännöllisesti.

Perustelu

On tärkeää, että aineiden käyttö elintarvikkeissa on uusimpien tieteellisten tutkimusten 
mukaista. Lisäksi tietyille kuluttajaryhmille on tärkeää, että luettelosta poistetaan aineet ja 
käyttötavat, joista on luovuttu.

Tarkistus 13
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Komissio saattaa hakemuksen 
jäsenvaltioiden saataville.

Komissio saattaa hakemuksen 
jäsenvaltioiden saataville, ja hakemus 
julkaistaan.

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita.

Tarkistus 14
4 artiklan 2 kohta

2. Kun komissio käynnistää menettelyn 
omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja esittää soveltuvissa 
tapauksissa viranomaiselle 
lausuntopyynnön.

2. Kun komissio käynnistää menettelyn 
omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja julkistaa asian sekä
esittää soveltuvissa tapauksissa 
viranomaiselle lausuntopyynnön.

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita.

Tarkistus 15
5 artiklan 1 kohta

1. Viranomainen antaa lausuntonsa kuuden
kuukauden kuluessa asianmukaisen 
hakemuksen vastaanottamisesta.

1. Viranomainen antaa lausuntonsa 
yhdeksän kuukauden kuluessa 
asianmukaisen hakemuksen 
vastaanottamisesta.
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Perustelu

Komission ehdottama aika on kohtuuttoman lyhyt, kun otetaan huomioon 
elintarviketurvallisuusviranomaisen käytettävissä olevat resurssit ja sen lausuntoja koskevat 
laatuvaatimukset.

Tarkistus 16
5 artiklan 2 kohta

2. Viranomainen toimittaa lausuntonsa 
komissiolle, jäsenvaltioille ja soveltuvissa 
tapauksissa hakijalle.

2. Viranomainen toimittaa lausuntonsa 
komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle.
Lausunto myös julkaistaan.

Perustelu

Hakijan on AINA saatava tieto asiasta, ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon on 
oltava julkinen.

Tarkistus 17
6 artiklan 3 kohta

3. Kun hakija antaa täydentäviä tietoja 
omasta aloitteestaan, sen on toimitettava ne 
viranomaiselle ja komissiolle. Tällöin 
viranomainen antaa lausuntonsa 
alkuperäisessä määräajassa.

3. Kun hakija antaa täydentäviä tietoja 
omasta aloitteestaan, sen on toimitettava ne 
viranomaiselle ja komissiolle. Tällöin 
viranomainen antaa lausuntonsa 
alkuperäisessä määräajassa, ellei ole 
erityisiä syitä pidentää määräaikaa.

Perustelu

Hakijaa ei saisi houkutella antamaan täydentäviä tietoja määräajan umpeutumisen jälkeen. 
Ilman edellä mainittua lisäystä tällainen houkutus on valitettavasti olemassa. 

Tarkistus 18
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio perustelee ehdotuksensa ja 
selvittää kaikki tekijät, joiden nojalla se 
on päätynyt kantaansa.

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita. Komission on voitava selvittää helposti, millä perustella se on 
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päätynyt kantaansa. Avoin selvitys hyödyttää kuluttajia, kyseistä teollisuudenalaa ja 
jäsenvaltioiden viranomaisia.

Tarkistus 19
7 artiklan 2 kohta

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan selvityksen.

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan erillisen selvityksen.

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita. Komission on voitava selvittää helposti, millä perustella se on 
päätynyt kantaansa. Avoin selvitys hyödyttää kuluttajia, kyseistä teollisuudenalaa ja 
jäsenvaltioiden viranomaisia.

Tarkistus 20
7 artiklan 3 kohta

Asetus annetaan 14 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Asetus annetaan 14 artiklan 2 a kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 21
7 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) Jos lopullinen päätös eroaa 
komission komitealle alun perin 
tekemästä ehdotuksesta, komissio antaa 
selvityksen asiasta.

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita. Komission on voitava selvittää helposti, millä perustella se on 
päätynyt kantaansa. Avoin selvitys hyödyttää kuluttajia, kyseistä teollisuudenalaa ja 
jäsenvaltioiden viranomaisia.
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Tarkistus 22
10 artikla

Komissio voi pidentää 5 artiklan 
1 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettuja 
määräaikoja omasta aloitteestaan tai 
soveltuvissa tapauksissa viranomaisen 
pyynnöstä, jos se on perusteltua asiakirja-
aineiston luonteen vuoksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 
1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Tällöin komissio ilmoittaa 
soveltuvissa tapauksissa hakijalle 
määräajan pidennyksestä ja sen perusteista.

Komissio voi pidentää 5 artiklan 
1 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettuja 
määräaikoja omasta aloitteestaan tai 
soveltuvissa tapauksissa viranomaisen 
pyynnöstä, jos se on perusteltua asiakirja-
aineiston luonteen vuoksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 
1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Tällöin komissio ilmoittaa 
hakijalle määräajan pidennyksestä ja sen 
perusteista.

Perustelu

Hakijalle on aina ilmoitettava asiasta.

Tarkistus 23
11 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio varmistaa hyväksyntämenettelyn 
avoimuuden julkaisemalla kaikki 
hakemukset ja asettamalla kaiken asiaa 
koskevan merkityksellisen aineiston
yleisön saataville.

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita.

Tarkistus 24
12 artiklan 1 alakohta

1. Hakijan antamista tiedoista voidaan 
käsitellä luottamuksellisina niitä tietoja, 
joiden ilmaiseminen voisi vahingoittaa 
merkittävästi hakijan kilpailuasemaa.

1. Hakijan antamia tietoja voidaan 
käsitellä luottamuksellisina vain, jos niiden
ilmaiseminen voisi vahingoittaa
merkittävästi hakijan kilpailuasemaa.

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita. Joskus voi kuitenkin olla syitä käsitellä tietoja luottamuksellisina.
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Tarkistus 25
12 artiklan 1 alakohdan 1 alakohta

Seuraavia tietoja ei saa kuitenkaan pitää 
luottamuksellisina:

Seuraavia tietoja ei saa koskaan pitää 
luottamuksellisina:

Perustelu

Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan 
käsitellä elintarvikeasioita. Joskus voi kuitenkin olla syitä käsitellä tietoja luottamuksellisina.

Tarkistus 26
14 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.
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PERUSTELU

Ympäristönäkökohdat
Cardiffin prosessin mukaisesti ympäristönäkökohdat on sisällytettävä kaikkeen yhteisön 
lainsäädäntöön.

Tämä on erityisen tärkeää tässä asetuksessa, koska ihmisen syömiset eivät jää ihmisen 
kehoon, vaan leviävät luontoon ja päätyvät osaksi luonnon kiertokulkua. Haitalliset 
ympäristövaikutukset on siis otettava huomioon aineen hyväksynnästä päätettäessä. Siksi 
asetuksen oikeusperustaan on sisällytettävä myös Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
175 artikla.

Avoimuus
Avoimuus on ratkaiseva tekijä siinä, että kuluttajat saadaan luottamaan EU:n tapaan käsitellä 
elintarvikeasioita. Siksi komission on varmistettava hyväksyntämenettelyn avoimuus 
julkaisemalla kaikki hakemukset ja asettamalla kaikki asiaa koskeva merkityksellinen aineisto
yleisön saataville. Lupaa hakeville tuottajille on aina tiedotettava suoraan hakemusta 
koskevista asioista.

Komission on voitava selvittää helposti, millä perustella se on päätynyt kantaansa. Avoin 
selvitys hyödyttää kuluttajia, kyseistä teollisuudenalaa ja jäsenvaltioiden viranomaisia. Siksi 
komission on aina julkaistava päätösehdotuksensa, perusteltava päätöksensä ja selvitettävä 
kaikki tekijät, joiden nojalla se on päätynyt kantaansa. Myös päätökset siitä, että johonkin ei 
ryhdytä, on julkaistava.

Jos hyväksytty asetus poikkeaa komission elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle 
komitealle alun perin antamasta ehdotuksesta, komissio antaa selvityksen lopullisen 
päätöksen taustoista.

Elintarviketurvallisuus
Komission ehdottama kuuden kuukauden aika lausunnon antamiseksi on kohtuuttoman lyhyt, 
kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen käytettävissä olevat resurssit ja sen 
lausuntoja koskevat laatuvaatimukset. Elintarviketurvallisuuden nimissä ehdotetaan 
määräajan pidentämistä niin, että viranomaisella olisi yhdeksän kuukautta aikaa antaa 
lausuntonsa.

On tärkeää, että aineiden käyttö elintarvikkeissa on uusimpien tieteellisten tutkimusten 
mukaista. Lisäksi tietyille kuluttajaryhmille on tärkeää, että luettelosta poistetaan aineet ja 
käyttötavat, joista on luovuttu. Kaikkia elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja 
elintarvikearomien käyttöä koskevia hyväksyntiä on sen vuoksi tarkasteltava uudelleen 
säännöllisesti.

Uusi komiteamenettely
Myös uuden komiteamenettelyn johdosta komission tekstiin ehdotetaan muutamia 
tarkistuksia.


