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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többséget

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok 
egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett módosított 
javaslatára (COM(2006)0423)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 95. cikkére, amely alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0258/2006),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. és 175.
cikkére,

Indokolás

Egy ember tápláléka nem marad az emberi testben, hanem szétszóródik a természeti 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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környezetben, és a természet körforgásának részévé válik. Még abban az esetben is, ha egy 
anyag nem jelent egészségügyi kockázatot az azt elfogyasztó személy számára, a későbbi 
szakaszokban káros hatásokat gyakorolhat a környezetre, valamint a közegészségre – ezt 
pedig figyelembe kell venni az engedélyezésről szóló döntés meghozatala során.

Módosítás: 2
2) preambulumbekezdés

(2) A Közösség politikájának érvényesítése 
során gondoskodni kell az emberi élet és 
egészség magas szintű védelméről.

(2) A Közösség politikájának érvényesítése 
során gondoskodni kell az emberi élet és 
egészség, valamint a környezet magas 
szintű védelméről.

Módosítás: 3
4) preambulumbekezdés

(4) Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 
[XXX/2006/EK] [...]-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet, az élelmiszeripari 
enzimekről szóló, [YYY/2006/EK] [...]-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint az élelmiszer-aromaanyagokról és 
egyes ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről szóló, 
[ZZZ/2006/EK] [...]-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet az említett anyagok 
értékelésére és engedélyezésére 
vonatkozóan összehangolt kritériumokat és 
követelményeket határoz meg.

(4) Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 
[XXX/2006/EK] [...]-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet, az élelmiszeripari 
enzimekről szóló, [YYY/2006/EK] [...]-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint az élelmiszer-aromaanyagokról és 
egyes ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről szóló, 
[ZZZ/2006/EK] [...]-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet az említett anyagok 
értékelésére és engedélyezésére 
vonatkozóan kritériumokat és 
követelményeket határoz meg.

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy a kritériumoknak a különböző anyagok esetén egyezniük kell-e. Az 
egyik oka annak, hogy három különböző rendelet foglalkozik velük, mindazonáltal, az eltérő 
különbségek figyelembe vétele.

Módosítás: 4
5a) preambulumbekezdés (új)

 (5a) Az átláthatóság az élelmiszer-
előállítás és kezelés során a fogyasztói 
hitelesség elérése érdekében alapvető 
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fontosságú.

Indokolás

Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt.

Módosítás: 5
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Az e rendelet szerinti engedélyezési 
eljárás során az Európai Parlament és a 
Tanács az élelmiszerekben és 
élelmiszereken használható élelmiszer-
adalékanyagokról, élelmiszeripari 
enzimekről és egyes 
aromatulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről szóló 
rendeleteiben meghatározott 
engedélyezési kritériumoknak szintén meg 
kell felelni.

Indokolás

Ez magától értetődő, de nem különösképpen nyilvánvaló a Bizottság javaslata alapján.

Módosítás: 6
(11) preambulumbekezdés

(11) Az érintett ágazatok üzemeltetőinek, 
valamint a nyilvánosságnak a hatályos 
engedélyekről való tájékoztatására indokolt
felállítani az engedélyezett anyagok 
listáját, amelyet a Bizottság vezet és tesz 
közzé.

(11) Az érintett ágazatok üzemeltetőinek, 
valamint a nyilvánosságnak a hatályos 
engedélyekről való tájékoztatására 
felállítandó az engedélyezett anyagok 
listája, amelyet a Bizottság vezet és tesz 
közzé.

Indokolás

A fogyasztók és az ipari szereplők fel kell, hogy tudják mérni, hogy a közösségi listán nem 
szereplő anyagok és felhasználási módok, nem engedélyezettek.

Módosítás: 7
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(13) preambulumbekezdés

(13) Az anyagok egységes engedélyezési 
eljárásának teljesítenie kell a nyilvánosság 
által támasztott átláthatósági és 
tájékoztatási követelményeket, biztosítva 
ezzel párhuzamosan a kérelmezőnek azt a 
jogát, hogy megőrizzék egyes információk 
bizalmas voltát.

(13) Az anyagok egységes engedélyezési 
eljárása teljesíti a nyilvánosság által 
támasztott átláthatósági és tájékoztatási 
követelményeket, biztosítva ezzel 
párhuzamosan a kérelmezőnek azt a jogát, 
hogy megőrizzék egyes információk 
bizalmas voltát.

Módosítás: 8
(18a) preambulumbekezdés (új)

(18a) A Bizottságnak indokolt az e 
rendelet alapján létesítendő, a közösségi 
az élelmiszer-adalékanyagokat, 
élelmiszeripari enzimeket és élelmiszer-
aromaanyagokat tartalmazó lista 
frissítésére és módosítására vonatkozó 
hatáskörrel rendelkeznie. Mivel az 
intézkedések általános hatállyal bírnak és 
céljuk, hogy ezen rendelet nem lényegi 
elemeit módosítsák, töröljék vagy 
kiegészítsék, az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
együttes szabályozási eljárással 
összhangban kell elfogadni őket.

Indokolás

E módosítás a szövegnek az új komitológiai határozattal való összhangba hozatalához 
szükséges.

Módosítás: 9
1. cikk, (1) bekezdés

1. Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben, illetve azok felületén 
használt vagy felhasználásra szánt 
élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszeripari 
enzimek, élelmiszer-aromaanyagok és 
élelmiszeraromaanyag-források (a 
továbbiakban: anyagok) egységes 

1. Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben, illetve azok felületén 
használt vagy felhasználásra szánt 
élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszeripari 
enzimek, élelmiszer-aromaanyagok és 
élelmiszeraromaanyag-források (a 
továbbiakban: anyagok) egységes 
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értékelési és engedélyezési eljárását (a 
továbbiakban: egységes eljárás), amely 
hozzájárul ezen anyagok szabad 
mozgásához a Közösségben.

értékelési és engedélyezési eljárását (a 
továbbiakban: egységes eljárás), amely 
hozzájárul az élelmiszerek szabad 
mozgásához a Közösségben.

Indokolás

Ezen jogszabály elsődleges célja az élelmiszereknek a Közösségben történő szabad 
mozgásához való hozzájárulás.

Módosítás: 10
2. cikk, (1) bekezdés

1. Mindegyik ágazati élelmiszer-jogszabály 
keretében a közösségi forgalomba 
hozatalra engedélyezett anyagok egy olyan 
listán szerepelnek, amelynek tartalmát az 
adott jogszabály határozza meg (a 
továbbiakban: közösségi lista). A listát a 
Bizottság teszi naprakésszé. A listát az 
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában 
teszik közzé.

1. Mindegyik ágazati élelmiszer-jogszabály 
keretében a közösségi forgalomba 
hozatalra engedélyezett anyagok egy olyan 
listán szerepelnek, amelynek tartalmát az 
adott jogszabály határozza meg (a 
továbbiakban: közösségi lista). A listát a 
Bizottság teszi naprakésszé a 14. cikk (2a) 
bekezdésében hivatkozott eljárásnak 
megfelelően. A listát az Európai 
Közösségek Hivatalos Lapjában teszik 
közzé.

Indokolás

E módosítás a szövegnek az új komitológiai határozattal való összhangba hozatalához 
szükséges.

Módosítás: 11
3. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

A Bizottság ebben az esetben szükség 
esetén közvetlenül tájékoztatja a 
kérelmezőt, és levelében ismerteti azokat 
az okokat, amelyek miatt indokolatlannak 
tartja a naprakésszé tételt.

A Bizottság ebben az esetben 
nyilvánosságra hozza a döntését, valamint
közvetlenül tájékoztatja a kérelmezőt, és 
levelében ismerteti azokat az okokat, 
amelyek miatt indokolatlannak tartja a 
naprakésszé tételt.

Indokolás

A döntés nem meghozatalára vonatkozó döntéseket szintén nyilvánosságra kell hozni. Az 
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átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt.

Módosítás: 12
3. cikk, (3a) bekezdés (új)

Minden élelmiszer-adalékanyagokra, 
élelmiszeri enzimekre és élelmiszer-
aromákra vonatkozó engedélyt rendszeres 
időközönként felül kell vizsgálni.

Indokolás

Fontos, hogy az anyagoknak az élelmiszerekben való felhasználása összhangban álljon a 
legutóbbi tudományos kutatásokkal. Továbbá a fogyasztók egyes csoportjai számára fontos, 
hogy a nem használt anyagok, a már nem naprakész felhasználási módokkal együtt, törlésre 
kerüljenek a listáról.

Módosítás: 13
4. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A Bizottság a tagállamok számára 
hozzáférhetővé teszi a kérelmet.

A Bizottság a tagállamok számára 
hozzáférhetővé teszi, valamint 
nyilvánosságra hozza a kérelmet.

Indokolás
Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt.

Módosítás: 14
4. cikk, (2) bekezdés

2. Amikor a Bizottság saját 
kezdeményezésére kezdi meg az eljárást, 
tájékoztatja arról a tagállamokat és szükség 
esetén véleménykérelmet terjeszt elő a 
Hatóságnak.

2. Amikor a Bizottság saját 
kezdeményezésére kezdi meg az eljárást, 
tájékoztatja arról a tagállamokat és a tényt 
nyilvánosságra hozza, és szükség esetén 
véleménykérelmet terjeszt elő a 
Hatóságnak.

Indokolás

Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
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élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt.

Módosítás: 15
5. cikk, (1) bekezdés

1. A Hatóság az érvényes kérelem 
beérkezését követő hat hónapon belül 
megfogalmazza véleményét.

1. A Hatóság az érvényes kérelem 
beérkezését követő kilenc hónapon belül 
megfogalmazza véleményét.

Indokolás

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság rendelkezésére álló források és a Hatóság 
véleményében meghatározott minőségi előírások alapján a Bizottság ilyen rövid időtartamra 
vonatkozó javaslata nem ésszerű.

Módosítás: 16
5. cikk, (2) bekezdés

2. A Hatóság továbbítja véleményét a 
Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint 
szükség esetén a kérelmezőnek.

2. A Hatóság továbbítja véleményét a 
Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint 
a kérelmezőnek. A véleményt 
nyilvánosságra kell hozni.

Indokolás

A kérelmezőt MINDIG tájékoztatni kell, valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
véleményét nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás: 17
6. cikk, (3) bekezdés

3. Amikor a kérelmező saját 
kezdeményezésére nyújt be kiegészítő 
információkat, eljuttatja azokat a 
Hatóságnak és a Bizottságnak. A Hatóság 
ebben az esetben a kiindulási határidőn 
belül fogalmazza meg véleményét.

3. Amikor a kérelmező saját 
kezdeményezésére nyújt be kiegészítő 
információkat, eljuttatja azokat a 
Hatóságnak és a Bizottságnak. A Hatóság 
ebben az esetben a kiindulási határidőn 
belül fogalmazza meg véleményét, kivéve, 
ha különleges okok állnak fenn az 
időtartam kiterjesztésére.
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Indokolás

A határidő letelte után nem kell ösztönözni a kérelmezőket a kiegészítő információk 
benyújtására. A fenti függelék hiányában sajnálatos módon egy ilyen negatív ösztönző állna 
fenn.

Módosítás: 18
7. cikk, (1a) bekezdés (új)

 A Bizottságnak indokolnia kell javaslatát, 
valamint meg kell magyaráznia a döntése 
alapjául szolgáló megfontolásokat.

Indokolás

Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt. A Bizottságnak nehézségek nélkül kell 
tudnia megindokolni a döntése alapjául szolgáló megfontolásokat. Egy ilyen természetű 
átlátható magyarázatból a fogyasztóknak, az ipari szereplőknek és a tagállami hatóságoknak 
egyaránt előnyük származik.

Módosítás: 19
7. cikk, (2) bekezdés

Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázattal szolgál ezen eltérésre nézve.

Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság külön
magyarázattal szolgál ezen eltérésre nézve.

Indokolás

Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt. A Bizottságnak nehézségek nélkül kell 
tudnia megindokolnia a döntése alapjául szolgáló megfontolásokat. Egy ilyen természetű 
átlátható magyarázatból a fogyasztóknak, az ipari szereplőknek és a tagállami hatóságoknak 
egyaránt előnyük származik.

Módosítás: 20
7. cikk, (3) bekezdés

A rendeletet a 14. cikk (2) bekezdése
szerinti eljárással összhangban fogadják el.

A rendeletet a 14. cikk (2a) bekezdése
szerinti eljárással összhangban fogadják el.
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Indokolás

E módosítás a szövegnek az új komitológiai határozattal való összhangba hozatalához 
szükséges.

Módosítás: 21
7. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Ha a végső döntés eltér a 
Bizottságnak a bizottság számára tett
eredeti javaslatától, a Bizottságnak ezt 
meg kell indokolnia.

Indokolás

Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt. A Bizottságnak nehézségek nélkül kell 
tudnia megindokolnia a döntése alapjául szolgáló megfontolásokat. Egy ilyen természetű 
átlátható magyarázatból a fogyasztóknak, az ipari szereplőknek és a tagállami hatóságoknak 
egyaránt előnyük származik.

Módosítás: 22
10. cikk

Saját kezdeményezésére vagy szükség 
esetén a Hatóság kérésére a Bizottság a 6. 
cikk (1) bekezdésének és a 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
meghosszabbíthatja az 5. cikk (1) 
bekezdésében és a 7. cikkben említett 
határidőket, ha az adott ügy jellege 
indokolttá teszi. Ilyenkor a Bizottság 
szükség esetén tájékoztatja a kérelmezőt a 
hosszabbításról és az azt alátámasztó 
indítékokról.

Saját kezdeményezésére vagy szükség 
esetén a Hatóság kérésére a Bizottság a 6. 
cikk (1) bekezdésének és a 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
meghosszabbíthatja az 5. cikk (1) 
bekezdésében és a 7. cikkben említett 
határidőket, ha az adott ügy jellege 
indokolttá teszi. Ilyenkor a Bizottság 
tájékoztatja a kérelmezőt a hosszabbításról 
és az azt alátámasztó indítékokról.

Indokolás

A kérelmezőt mindig tájékoztatni kell.

Módosítás: 23
11. cikk, (1a) bekezdés (új)
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A Bizottságnak biztosítania kell az 
engedélyezési eljárás átláthatóságát az 
összes kérelem nyilvánosságra hozatala, 
valamint az ügyben valamennyi lényeges 
anyag elérhetővé tétele útján.

IndokolásAz átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy 
legyenek az EU élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt.

Módosítás: 24
12. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

A kérelmező által közölt információk 
között bizalmas kezelés tárgyát képezhetik
azok, amelyek nyilvánosságra hozatala 
jelentősen árthatna versenypozíciójának.

A kérelmező által közölt információ
kizárólag abban az esetben képezheti
bizalmas kezelés tárgyát, ha annak
nyilvánosságra hozatala jelentősen árthatna 
versenypozíciójának.

Indokolás

Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt. Ugyanakkor egyes esetekben indokolt 
lehet az információk bizalmas kezelése.

Módosítás: 25
12. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, bevezetés

Ugyanakkor nem minősülnek bizalmasnak
a következő információk: Ugyanakkor a következő információk 

soha, egyetlen esetben sem minősülhetnek
bizalmasnak:

Indokolás
Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az EU 
élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt. Ugyanakkor egyes esetekben indokolt 
lehet az információk bizalmas kezelése.

Módosítás: 26
14. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. Arra az esetre, amikor e bekezdés 
hivatkozásra kerül, az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkének (1) és (4) 
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bekezdése és a 7. cikk vonatkozik, 
megfelelően tekintettel annak 8. cikkének 
rendelkezéseire.

Indokolás

E módosítás a szövegnek az új komitológiai határozattal való összhangba hozatalához 
szükséges.
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INDOKOLÁS

Környezeti megfontolások
A cardiffi folyamattal összhangban az uniós jogalkotásba környezeti szempontokat kell 
beleilleszteni.

Ez különösen lényeges e jogszabály esetén, mivel egy ember tápláléka nem marad az emberi 
testben, hanem szétszóródik a természeti környezetben, és a természet körforgásának részévé 
válik. A káros környezeti hatásokat emiatt figyelembe kell venni az engedély megítélésekor. 
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 175. cikkének ezen okból szintén a jogszabály 
alapjául kell szolgálnia.

Átláthatóság
Az átláthatóság lényegi elem, amennyiben a fogyasztók bizalommal kell, hogy legyenek az 
EU élelmiszerkérdésekhez kapcsolódó intézkedései iránt. A Bizottságnak emiatt biztosítania 
kell az engedélyezési eljárás átláthatóságát az összes kérelem nyilvánosságra hozatala, 
valamint az ügyben valamennyi lényeges anyag elérhetővé tétele útján. A Bizottságnak 
mindig közvetlenül kell tájékoztatnia a kérelmezőket az ügyüket érintő kérdésekről.

A Bizottságnak nehézségek nélkül kell tudnia megindokolni a döntése alapjául szolgáló 
megfontolásokat. Egy ilyen természetű átlátható magyarázatból a fogyasztóknak, az ipari 
szereplőknek és a tagállami hatóságoknak egyaránt előnyük származik. A Bizottságnak emiatt 
indokolnia kell javaslatát, valamint meg kell magyaráznia a döntése alapjául szolgáló 
megfontolásokat. A döntés nem meghozatalára vonatkozó döntéseket szintén nyilvánosságra 
kell hozni.

Ha a végső döntés eltér a Bizottságnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság számára tett eredeti javaslatától, a Bizottságnak a végső döntés hátterét meg kell 
indokolnia.

Élelmiszerbiztonság
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság rendelkezésére álló források és a Hatóság 
véleményében meghatározott minőségi előírások alapján a bizottsági javaslatban szereplő hat 
hónap nem ésszerű időtartam egy kérelemről szóló vélemény megalkotására. Az 
élelmiszerbiztonságra tekintettel emiatt javasolt ennek az időtartamnak a kiterjesztése, így a 
Hatóságnak kilenc hónapot biztosítva arra, hogy előállhasson egy véleménnyel.

Fontos, hogy az anyagoknak az élelmiszerekben való felhasználása összhangban álljon a 
legutóbbi tudományos kutatásokkal.  Továbbá a fogyasztók egyes csoportjai számára szintén 
fontos, hogy a nem használt anyagok, a már nem naprakész felhasználási módokkal együtt 
törlésre kerüljenek a listáról.  Minden élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszeri enzimekre és 
élelmiszer-aromákra vonatkozó engedélyt rendszeres időközönként felül kell vizsgálni.

Az új komitológiai eljárás
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Az új komitológiai eljárásra tekintettel számos módosítás javasolt a bizottsági javaslatra 
vonatkozóan.


