
PR\651164LV.doc PE 384.475v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

PAGAIDU
2006/0143(COD)

7.2.2007

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko nosaka vienotu 
atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un 
aromatizētājiem
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Åsa Westlund



PR\651164LV.doc PE 384.475v01-002/15 PR\651164LV.doc

LV

PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko nosaka vienotu atļauju 
piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0423)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0258/2006),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. citāts

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. un 175. pantu,

Pamatojums

Tas, ko cilvēks apēd, nepaliek viņa organismā, bet nonāk dabas vidē un kļūst par dabiskās 
aprites daļu. Pat ja viela, kuru cilvēks apēd neapdraud viņa veselību, turpmākajos aprites 
posmos vidi un sabiedrības veselību tā var ietekmēt negatīvi, tas jāņem vērā, lemjot par 
atļaujas piešķiršanu.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

(2) Īstenojot Kopienas politiku, 
jānodrošina augsts cilvēku dzīvības un 
veselības aizsardzības līmenis.

(2) Īstenojot Kopienas politiku, nodrošina
augstu cilvēku dzīvības un veselības, kā 
arī vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 3
4. apsvērums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. XXX/2006, par pārtikas 
piedevām , Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. YYY/2006 par 
pārtikas fermentiem  un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 
ZZZ/2006 par pārtikas aromatizētājiem un 
pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētājām 
īpašībām nosaka dažus kritērijus un 
vienotas prasības attiecībā uz šo vielu 
vērtēšanu un atļauju piešķiršanu to 
lietošanai.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. XXX/2006, par pārtikas 
piedevām , Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. YYY/2006 par 
pārtikas fermentiem  un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 
ZZZ/2006 par pārtikas aromatizētājiem un 
pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētājām 
īpašībām nosaka kritērijus un vienotas 
prasības attiecībā uz šo vielu vērtēšanu un 
atļauju piešķiršanu to lietošanai.

Pamatojums

Nav saprotams, vai kritērijiem attiecībā uz dažādām vielām jābūt pilnīgi vienādiem. Viens no 
iemesliem, kāpēc šie jautājumi ir risināti ar trīs dažādu regulu palīdzību, ir tas, ka jāņem vērā 
vairākas atšķirības.

Grozījums Nr. 4
5. a) apsvērums (jauns)

 (5) Pārredzamība pārtikas ražošanā un 
manipulācijās ar to ir absolūti svarīga, lai 
panāktu patērētāju uzticēšanos.

Pamatojums

Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus.

Grozījums Nr. 5
7. a) apsvērums (jauns)



PR\651164LV.doc PE 384.475v01-007/15 PR\651164LV.doc

LV

(7a) Atļauju piešķiršanas kritērijus, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulās par pārtikas piedevām, pārtikas 
fermentiem un par pārtikas 
aromatizētājiem, un pārtikas sastāvdaļām 
ar aromatizētājām īpašībām, izpilda arī, 
lai saņemtu atļaujas atbilstīgi šīs regulas 
prasībām.

Pamatojums

Tas ir pašsaprotami, bet nav īpaši skaidri pausts šajā Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 6
11. apsvērums

(11) Lai attiecīgo nozaru uzņēmēji un 
sabiedrība būtu lietas kursā par spēkā 
esošajām atļaujām, atļautās vielas jāiekļauj
Kopienas sarakstā, ko nosaka, uztur un
publicē Komisija. 

(11) Lai attiecīgo nozaru uzņēmēji un 
sabiedrība būtu lietas kursā par spēkā 
esošajām atļaujām, atļautās vielas iekļauj
Kopienas sarakstā, ko nosaka, uztur un 
publicē Komisija. 

Pamatojums

Patērētāji un ražotāji var uzskatīt, ka vielas un to lietošanas veidi, kas nav iekļauti Kopienas 
sarakstā, ir neatļauti.

Grozījums Nr. 7
13. apsvērums

(13) Vienotai pārtikas vielu lietošanas 
atļauju piešķiršanas procedūrai jāatbilst
pārredzamības un sabiedrības informēšanas 
prasībām, vienlaikus nodrošinot 
pieteicējam tiesības ievērot atsevišķu ziņu 
konfidencialitāti. 

(13) Vienota pārtikas vielu lietošanas 
atļauju piešķiršanas procedūra atbilst
pārredzamības un sabiedrības informēšanas 
prasībām, vienlaikus nodrošinot 
pieteicējam tiesības ievērot atsevišķu ziņu 
konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 8
18. a) apsvērums (jauns)

(18a) Jo īpaši Komisijai jābūt tiesīgai 
atjaunot un grozīt ar šo regulu noteikto 
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Kopienas pārtikas piedevu, pārtikas 
fermentu un pārtikas aromatizētāju 
sarakstu. Tā kā šie pasākumi ir vispārēji 
un paredzēti, lai grozītu, atceltu vai 
papildinātu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar lēmuma par jauno komitoloģiju 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 9
1. panta 1. punkts

1. Šajā Regulā attiecībā uz pārtikas 
piedevām, pārtikas fermentiem, pārtikas 
aromatizētājiem un pārtikas aromatizētāju 
izejvielām, kurus lieto vai kuri paredzēti 
lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai uz 
tiem (še turpmāk „vielas”), ir noteikta 
vienota novērtēšanas un atļauju 
piešķiršanas procedūra (še turpmāk 
„vienotā procedūra”), kas veicina šo vielu
brīvu apriti Kopienā. 

1. Šajā Regulā attiecībā uz pārtikas 
piedevām, pārtikas fermentiem, pārtikas 
aromatizētājiem un pārtikas aromatizētāju 
izejvielām, kurus lieto vai kuri paredzēti 
lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai uz 
tiem (še turpmāk „vielas”), ir noteikta 
vienota novērtēšanas un atļauju 
piešķiršanas procedūra (še turpmāk 
„vienotā procedūra”), kas veicina pārtikas
brīvu apriti Kopienā.

Pamatojums

Galvenais šī tiesību akta mērķis ir veicināt pārtikas brīvu apriti Kopienā.

Grozījums Nr. 10
2. panta 1. punkts

1. Katras pārtikas ražošanas nozares tiesību 
aktos vielas, kuru laišana Kopienas tirgū ir 
atļauta, iekļautas sarakstā, kura saturs 
noteikts minētajos tiesību aktos (še 
turpmāk „Kopienas saraksts”). Kopienas 
sarakstu atjaunina Komisija. To publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. Katras pārtikas ražošanas nozares tiesību 
aktos vielas, kuru laišana Kopienas tirgū ir 
atļauta, iekļautas sarakstā, kura saturs 
noteikts minētajos tiesību aktos (še 
turpmāk „Kopienas saraksts”). Kopienas 
sarakstu atjaunina Komisija saskaņā ar 
14. panta 2.a punktā minēto procedūru.
To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar lēmuma par jauno komitoloģiju 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 11
3. panta 4. punkta 2. daļa

Šādā gadījumā Komisija, ja vajadzīgs, tieši 
informē pieteikuma iesniedzēju, savā 
vēstulē norādot iemeslus, kuru dēļ tā 
uzskata, ka atjaunināšana nav pamatota.

Šādā gadījumā Komisija dara zināmu 
atklātībai savu lēmumu un tieši informē 
pieteikuma iesniedzēju, savā vēstulē 
norādot iemeslus, kuru dēļ tā uzskata, ka 
atjaunināšana nav pamatota.

Pamatojums

Lēmumiem nepieņemt lēmumu arī jābūt zināmiem sabiedrībai. Pārredzamība ir izšķirošs 
nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku saistītos jautājumus.

Grozījums Nr. 12
3. panta 3. a) punkts (jauns)

Visas atļaujas lietot pārtikas piedevas, 
pārtikas fermentus un pārtikas 
aromatizētājus pārskata regulāri.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai vielu lietošana pārtikā atbilstu jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Turklāt 
noteiktām patērētāju grupām ir svarīgi, lai vielas, kuras nelieto būtu izdzēstas no saraksta, 
līdztekus izdzēšot arī vairāk neizmantotos lietošanas veidus.

Grozījums Nr. 13
4. panta 1. punkta 2. daļa

Komisija dara pieteikumu pieejamu 
dalībvalstīm.

Komisija dara pieteikumu pieejamu 
dalībvalstīm, kā arī pieejamu sabiedrībai..

Pamatojums
Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus.

Grozījums Nr. 14
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4. panta 2. punkts

2. Ja Komisija sāk procedūru pēc savas 
iniciatīvas, tā informē par to dalībvalstis un 
vajadzības gadījumā prasa no Iestādes 
atzinumu.

2. Ja Komisija sāk procedūru pēc savas 
iniciatīvas, tā informē par to dalībvalstis, 
kā arī plašāku sabiedrību un vajadzības 
gadījumā prasa no Iestādes atzinumu.

Pamatojums

Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus.

Grozījums Nr. 15
5. panta 1. punkts

1. Iestāde sniedz savu atzinumu sešu
mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma 
saņemšanas.

1. Iestāde sniedz savu atzinumu deviņu
mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma 
saņemšanas.

Pamatojums

Ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes rīcībā esošos resursus, un kvalitātes 
standartus, kādi ir pieprasīti tās atzinumam, Komisijas priekšlikums par šādu īsu termiņu nav 
saprātīgs.

Grozījums Nr. 16
5. panta 2. punkts

2. Iestāde nodod savu atzinumu Komisijai, 
dalībvalstīm un, ja vajadzīgs, pieteikuma 
iesniedzējam.

2. Iestāde nodod savu atzinumu Komisijai, 
dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam. 
Tāpat minēto atzinumu dara pieejamu 
atklātībā.

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam VIENMĒR ir jābūt informētam un Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes lēmumiem jābūt pieejamiem atklātībā.

Grozījums Nr. 17
6. panta 3. punkts

3. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz 
papildu ziņas pēc savas iniciatīvas, tas 
nosūta tās gan Iestādei, gan Komisijai. 

3. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz 
papildu ziņas pēc savas iniciatīvas, tas 
nosūta tās gan Iestādei, gan Komisijai. 
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Šādā gadījumā Iestāde sniedz savu 
atzinumu sākotnējā termiņā.

Šādā gadījumā Iestāde sniedz savu 
atzinumu sākotnējā termiņā, ja vien nav 
īpaši iemesli šī termiņa pagarināšanai.

Pamatojums

Nedrīkst būt nekādi stimuli pieteikumu iesniedzējiem iesniegt papildu informāciju pēc termiņa 
beigām. Bez šīs piebildes, diemžēl, šāds negatīvs stimuls varētu rasties.

Grozījums Nr. 18
7. panta 1. a) punkts (jauns)

 Komisija pamato savu priekšlikumu un 
izskaidro apsvērumus, ar kādiem lēmums 
pamatots. 

Pamatojums

Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus. Komisijai jāspēj bez grūtībām izskaidrot apsvērumus, ar kādiem lēmums 
pamatots. Pārredzams šāda veida izskaidrojums būs noderīgs patērētājiem, ražotājiem un 
dalībvalstu varas iestādēm.

Grozījums Nr. 19
7. panta 2. punkts

Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija sniedz atšķirību 
pamatojumu.

Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija atsevišķi sniedz 
atšķirību pamatojumu.

Pamatojums

Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus. Komisijai jāspēj bez grūtībām izskaidrot apsvērumus ar kādiem lēmums 
pamatots. Pārredzams šāda veida izskaidrojums būs noderīgs patērētājiem, ražotājiem un 
dalībvalstu varas iestādēm.

Grozījums Nr. 20
7. panta 3. punkts

Regulu pieņem saskaņā ar 14. panta 2. 
punktā noteikto procedūru.

Regulu pieņem saskaņā ar 14. panta 
2.a punktā noteikto procedūru.
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar lēmuma par jauno komitoloģiju 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 21
7. panta 3. a) punkts (jauns)

(3a) Ja galīgais lēmums ir atšķirīgs no 
Komisijas priekšlikuma komitejai 
oriģināla, Komisija norāda šādu atšķirību 
iemeslus.

Pamatojums

Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus. Komisijai jāspēj bez grūtībām izskaidrot apsvērumus, ar kādiem lēmums 
pamatots. Pārredzams šāda veida izskaidrojums būs noderīgs patērētājiem, ražotājiem un 
dalībvalstu varas iestādēm.

Grozījums Nr. 22
10. pants

Termiņus, kas minēti 5. panta 1. punktā un 
7. pantā, Komisija var pagarināt pēc pašas 
iniciatīvas vai, ja vajadzīgs, pēc Iestādes 
lūguma, ja vien to pietiekami pamato 
dokumentācijas raksturs, neskarot 6. panta 
1. punktu un 8. panta 1. punktu. Šādā
gadījumā Komisija, ja vajadzīgs, informē 
pieteicēju par šo pagarinājumu, kā arī par 
iemesliem, kuri to pamato.

Termiņus, kas minēti 5. panta 1. punktā un 
7. pantā, Komisija var pagarināt pēc pašas 
iniciatīvas vai, ja vajadzīgs, pēc Iestādes 
lūguma, ja vien to pietiekami pamato 
dokumentācijas raksturs, neskarot 6. panta 
1. punktu un 8. panta 1. punktu. Šādā 
gadījumā Komisija informē pieteicēju par 
šo pagarinājumu, kā arī par iemesliem, kuri 
to pamato.

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs ir jāinformē vienmēr.

Grozījums Nr. 23
11. panta 1. a) punkts (jauns)

Komisija nodrošina atļauju piešķiršanas 
procedūras pārredzamību, nododot 
atklātībā visus pieteikumus, un visus 
attiecīgos ar jautājumu saistītos 
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materiālus darot pieejamus sabiedrībai.

Pamatojums
Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus. 

Grozījums Nr. 24
12. panta 1. punkta 1. daļa

No pieteikuma iesniedzēja iesniegtajām 
ziņām konfidenciāli izskatāmas var būt 
tās, kuru publicēšana var jūtami kaitēt 
iesniedzēja stāvoklim attiecībā pret 
konkurenci.

Pieteikuma iesniedzēja iesniegtās ziņas 
var izskatīt konfidenciāli, vienīgi, ja to
publicēšana var jūtami kaitēt iesniedzēja 
stāvoklim attiecībā pret konkurenci.

Pamatojums

Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus.  Tomēr dažreiz konfidencialitāte izskatot informāciju, var būt pamatota.

Grozījums Nr. 25
12. panta 1. punkta 12. daļas ievads

Nekādā gadījumā par konfidenciālu 
neuzskata šādu informāciju:

Nekādā gadījumā par konfidenciālu nekad 
nevar uzskatīt šādu informāciju:

Pamatojums

Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus. Tomēr dažreiz konfidencialitāte, izskatot informāciju, var būt pamatota.

Grozījums Nr. 26
14. panta 2. a) punkts (jauns)

2a. Ja izdara atsauci uz šo punktu, 
piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā 
minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar lēmuma par jauno komitoloģiju 
noteikumiem.
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PASKAIDROJUMS

Rūpes par vidi:
Saskaņā ar Kārdifas procesu vides aspekti jāintegrē visos ES tiesību aktos.

Tas īpaši atbilst šim tiesību aktam, jo tas, ko cilvēks apēd, nepaliek viņa organismā, bet nonāk 
dabas vidē un kļūst par dabiskās aprites daļu. Tāpēc, lemjot par atļaujas piešķiršanu, jāņem 
vērā negatīva ietekme uz vidi. Tāpēc šī regula jāpamato arī ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 175. pantu.

Pārredzamība.
Pārredzamība ir izšķirošs nosacījums, lai patērētāji uzticētos tam, kā ES risina ar pārtiku 
saistītos jautājumus. Tāpēc Komisijai jānodrošina atļauju piešķiršanas procedūras 
pārredzamība, nododot atklātībā visus pieteikumus, un visus attiecīgos ar jautājumu saistītos 
materiālus darot pieejamus sabiedrībai. Ražotāji, kas iesniedz pieteikumus atļauju 
saņemšanai, vienmēr tieši jāinformē par jautājumiem, kas tieši attiecas uz viņu iesniegumu.

Komisijai jāspēj bez grūtībām izskaidrot apsvērumus, ar kādiem lēmums pamatots. 
Pārredzams šāda veida izskaidrojums būs noderīgs patērētājiem, ražotājiem un dalībvalstu 
varas iestādēm. Tāpēc Komisijai vienmēr jānodod atklātībā lēmumu priekšlikumi, jāpamato 
šis priekšlikums un jāizskaidro apsvērumi, ar kādiem tās lēmums pamatots.  Lēmumiem 
nepieņemt lēmumu arī jābūt zināmiem sabiedrībai. 

Ja pieņemtā regula ir atšķirīga no Komisijas priekšlikuma oriģināla Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības komitejai, Komisija tāpat izskaidro, ar ko pamatots galīgais lēmums. 

Pārtikas nekaitīgums
Ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes rīcībā esošos resursus un kvalitātes 
standartus, kādi ir pieprasīti tās atzinumam, Komisijas priekšlikums par sešu mēnešu termiņu 
nav saprātīgs, jo šāda laika posmā sagatavot atzinumu par pieteikumu ir sarežģīti. Tāpēc, 
rūpējoties par pārtikas nekaitīgumu, ir ierosināts pagarināt šo termiņu, lai atzinuma 
sagatavošanai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes rīcībā būtu deviņi mēneši. 

Ir svarīgi, lai vielu lietošana pārtikā atbilstu jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem.  Turklāt 
noteiktām patērētāju grupām ir svarīgi, lai vielas un to lietošanas veidi, kas vairs netiek 
praktizēti, būtu izdzēsti no saraksta. Visas atļaujas lietot pārtikas piedevas, pārtikas fermentus 
un pārtikas aromatizētājus tāpēc jāpārskata regulāri.

Jaunā komitoloģijas procedūra
Sakarā ar jauno komitoloģijas procedūru, Komisijas priekšlikumam ir ierosināti vairāki 
grozījumi.
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