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TARKISTUKSET 001-006  
esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

 

Mietintö 

Giovanni La Via A8-0042/2015 

Elintarvikkeina käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit 

 

Ehdotus direktiiviksi (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2000/13/EY6 ei sovelleta 

yritysten välisiin suhteisiin. Koska tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 

valmisteita ei ole tarkoitettu myytäväksi 

loppukuluttajalle vaan pelkästään 

yritykseltä toiselle elintarvikkeiden 

valmistusta varten, on aiheellista, että 

direktiiviin 83/417/ETY jo sisältyvät 

säännöt mukautetaan nykyisen 

oikeudellisen kehyksen mukaisiksi ja että 

niitä yksinkertaistetaan. Kyseiset säännöt 

koskevat näitä valmisteita koskevien 

tietojen antamista, jotta elintarvikealan 

toimijat saavat käyttöönsä kaikki tiedot, 

joita ne tarvitsevat lopputuotteiden 

merkintöjä varten esimerkiksi allergeenien 

osalta, ja toisaalta pystytään välttämään se, 

että kyseisiä tuotteita erehdyttäisiin 

pitämään samankaltaisina tuotteina, joita ei 

ole tarkoitettu ihmisravinnoksi. 

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1169/20116 

mukaisesti yritysten välisissä suhteissa 

olisi annettava riittävästi tietoa, jotta 

loppukuluttajalle varmistetaan 

elintarviketietojen mukanaolo ja 

oikeellisuus. Koska tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvia valmisteita ei ole 

tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle 

vaan pelkästään yritykseltä toiselle 

elintarvikkeiden valmistusta varten, on 

aiheellista, että direktiiviin 83/417/ETY jo 

sisältyvät säännöt mukautetaan nykyisen 

oikeudellisen kehyksen mukaisiksi ja että 

niitä yksinkertaistetaan. Kyseiset säännöt 

koskevat näitä valmisteita koskevien 

tietojen antamista, jotta elintarvikealan 

toimijat saavat käyttöönsä kaikki tiedot, 

joita ne tarvitsevat lopputuotteiden 

merkintöjä varten esimerkiksi allergeenien 

osalta, ja toisaalta pystytään välttämään se, 

että kyseisiä tuotteita erehdyttäisiin 
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pitämään samankaltaisina tuotteina, joita ei 

ole tarkoitettu tai jotka ovat sopimattomia 

ihmisravinnoksi. 

____________________ ____________________ 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä 

maaliskuuta 2000, myytäväksi 

tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, 

esillepanoa ja mainontaa koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä (EYVL L 109, 6.5.2000, 

s. 29). 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2011, 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 

(EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18). 

Perustelu 

Direktiivi 2000/13/EY on ollut 13. joulukuuta 2014 lähtien korvattuna asetuksella (EU) 

N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Siksi asia olisi syytä ilmaista 

selvästi johdanto-osassa. Vaikka säädösehdotuksen kattamia valmisteita (kaseiinit ja 

kaseinaatit) ei ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle vaan pelkästään yritykseltä toiselle 

elintarvikkeiden valmistusta varten, elintarvikealan toimijoiden on tärkeää saada 

tarvitsemansa tiedot lopputuotteiden merkintöjä ja varsinkin allergeenien ilmoittamista 

varten. 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1333/20087 

määritellään valmistuksen apuaineet, joista 

käytetään direktiivissä 83/417/ETY 

nimitystä teknologiset apuaineet. Sen 

vuoksi tässä direktiivissä olisi käytettävä 

termiä ’valmistuksen apuaineet’ eikä 

termiä ’teknologiset apuaineet’. 

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1333/20087 

määritellään valmistuksen apuaineet, joista 

käytetään direktiivissä 83/417/ETY 

nimitystä teknologiset apuaineet. Sen 

vuoksi tässä direktiivissä olisi käytettävä 

termejä ’elintarvikelisäaineet’ ja 
’valmistuksen apuaineet’ eikä termiä 

’teknologiset apuaineet’, jotta 

noudatettaisiin syötäviä 

kaseiinivalmisteita koskevaa 

kansainvälistä Codex Alimentarius 

-standardia. 

__________________ __________________ 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 

16 päivänä joulukuuta 2008, 

elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 

16 päivänä joulukuuta 2008, 

elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 
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31.12.2008, s. 16). 31.12.2008, s. 16). 

Perustelu 

”Teknologiset apuaineet” on kansainvälisessä standardissa (Codex Alimentarius) luokiteltu 

joko valmistuksen apuaineiksi (hapot) tai lisäaineiksi (emäkset). Kansainvälisen 

yhdenmukaisuuden vuoksi olisi syytä noudattaa Codexia. 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – a alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ’kaseiineilla’ maidon 

pääproteiiniainesta, joka on pesty ja 

kuivattu, veteen liukenematon ja joka 

saadaan rasvattomasta maidosta 

saostamalla 

a) ’kaseiineilla’ maidon 

pääproteiiniainesta, joka on pesty ja 

kuivattu, veteen liukenematon ja joka 

saadaan rasvattomasta maidosta ja/tai 

muista maidosta saaduista tuotteista 
saostamalla 

Perustelu 

Tekninen tarkistus, jolla lainsäädäntö saatetaan syötäviä kaseiinivalmisteita koskevan Codex-

standardin N290 mukaiseksi käyttämällä samoja määritelmiä (FAO:n ja WHO:n vahvistamat 

kansainväliset elintarvikestandardit). 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään 7 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 

määräämättömäksi ajaksi ... päivästä 

...kuuta … (Publications Office is to fill in 

the date of entry into force of this Act). 

2. Siirretään 7 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 

viideksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta …+. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään 

yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 

vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 

siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 ____________________ 

 + Virallinen lehti: lisätään tämän 
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direktiivin voimaantulopäivä. 

Perustelu 

Komissiolle ei ole syytä antaa määräämätöntä aikaa antaa delegoituja säädöksiä liitteiden 

mukauttamiseksi kansainvälisiin normeihin ja tekniikan kehitykseen.  Jotta parlamentti 

lainsäädäntövallan käyttäjänä voi päättää säädösvallan siirrosta, komission on laadittava 

kertomus asiasta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua ennen viiden vuoden kauden 

päättymistä. 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään 31 päivänä 

maaliskuuta 2015. 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään ...+. 

Niiden on viipymättä toimitettava nämä 

säännökset kirjallisina komissiolle. 

Niiden on viipymättä toimitettava nämä 

säännökset kirjallisina komissiolle. 

 ____________________ 

 + Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on kuusi kuukautta tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

Perustelu 

Olisi syytä asettaa kunnianhimoinen mutta silti realistinen ajankohta tämän direktiivin 

täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – a kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Maitoproteiinikaseiinin 

vähimmäispitoisuus laskettuna kuivatulle 

uutteelle 88 paino-% 

2. Maitoproteiinikaseiinin 

vähimmäispitoisuus 88 paino-% 

Perustelu 

Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että sekä direktiivillä 83/417/ETY että Codex Alimentarius -
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säännöillä on alennettu kaseinaattituotteen maitoproteiinitasoa. Jos maitoproteiinipitoisuus 

lasketaan tuotteen absoluuttisen painon perusteella (kuivatun uutteen sijasta), tuotteen 

puhtaus proteiinipitoisuuden suhteen paranee. 

 


