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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 teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden muista 
lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY ja 
elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 
94/35/EY muuttamisesta
(KOM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0650)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0139/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

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 5 KAPPALE

(5) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
26 päivänä marraskuuta 2003 antaman 
lausunnon perusteella komissio ehdottaa 
nyt muutoksia voimassaoleviin lupiin, jotta 
nitrosamiinipitoisuudet voitaisiin pitää 
mahdollisimman pieninä vähentämällä 
elintarvikkeisiin lisättävien nitriittien ja 
nitraattien määrää, ilman että 

(5) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
26 päivänä marraskuuta 2003 antaman 
lausunnon perusteella komissio ehdottaa 
nyt muutoksia voimassaoleviin lupiin, jotta 
nitrosamiinipitoisuudet voitaisiin pitää 
mahdollisimman pieninä vähentämällä 
elintarvikkeisiin lisättävien nitriittien ja 
nitraattien määrää, ilman että 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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elintarviketuotteiden mikrobiologista 
turvallisuutta heikennetään. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
suosittelee, että nitriitti- ja nitraattitasot 
vahvistetaan lainsäädännössä lisättyinä 
määrinä. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
mielestä lisätty nitriitin määrä 
pikemminkin kuin nitriittijäämä auttaa 
torjumaan C. botulinum -bakteeria. 
Säännöksiä muutetaan siten, että 
lämpökäsittelemättömissä ja 
lämpökäsitellyissä lihatuotteissa, juustossa 
ja kalassa sallitut enimmäismäärät olisi 
vahvistettava lisättyinä määrinä, kuten 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen esitti. 
Tietyille perinteisesti valmistetuille 
lihatuotteille olisi kuitenkin asetettava 
jäämien enimmäismäärät.

elintarviketuotteiden mikrobiologista 
turvallisuutta heikennetään. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
suosittelee, että nitriitti- ja nitraattitasot 
vahvistetaan lainsäädännössä lisättyinä 
määrinä. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
mielestä lisätty nitriitin määrä 
pikemminkin kuin nitriittijäämä auttaa 
torjumaan C. botulinum -bakteeria. 
Säännöksiä muutetaan siten, että 
lämpökäsittelemättömissä ja 
lämpökäsitellyissä lihatuotteissa, juustossa 
ja kalassa sallitut enimmäismäärät olisi 
vahvistettava lisättyinä määrinä, kuten 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen esitti. 
Tietyille perinteisesti valmistetuille 
lihatuotteille olisi kuitenkin 
poikkeuksellisesti asetettava jäämien 
enimmäismäärät sillä edellytyksellä, että 
tuotteet määritellään ja yksilöidään 
asianmukaisesti.

Perustelu

Direktiivillä otettiin käyttöön sääntö, jonka mukaan vahvistetaan nitraattien ja nitriittien 
sallitut tasot elintarvikkeissa, jotta nitrosamiinipitoisuudet pysyisivät mahdollisimman 
alhaisina. Komission sääntöön ehdottamien poikkeusten perinteisesti valmistetuille tuotteille, 
joille asetetaan jäämien enimmäismäärät, on jäätävä todella harvinaisiksi poikkeuksiksi. 
Tuotteet olisi selvästi yksilöitävä paikalliseen myyntiin ja kulutukseen tarkoitetuiksi tuotteiksi.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Elintarvikealan tiedekomitea on 
arvioinut erytritolin turvallisuutta koskevat 
tiedot ja antanut asiasta lausuntonsa 
5 päivänä maaliskuuta 2003. Komitea 
totesi, että erytritolin käyttö 
elintarvikelisäaineena on hyväksyttävää. 
Komitea totesi lisäksi, että erytritolilla on 
laksatiivinen vaikutus, joskin suurempana 
annoksena kuin muilla polyoleilla. 
Erytritolilla on monia makeuttamiseen 
liittymättömiä teknisiä ominaisuuksia, 

(8) Elintarvikealan tiedekomitea on 
arvioinut erytritolin turvallisuutta koskevat 
tiedot ja antanut asiasta lausuntonsa 
5 päivänä maaliskuuta 2003. Komitea 
totesi, että erytritolin käyttö 
elintarvikelisäaineena on hyväksyttävää. 
Komitea totesi lisäksi, että erytritolilla on 
laksatiivinen vaikutus, joskin suurempana 
annoksena kuin muilla polyoleilla. 
Erytritolilla on monia makeuttamiseen 
liittymättömiä teknisiä ominaisuuksia, 
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jotka ovat hyödyllisiä monen tyyppisissä 
elintarvikkeissa makeisista 
maitotuotteisiin. Sitä käytetään muun 
muassa arominvahventimena, kantaja-
aineena, kosteudensäilyttäjänä, 
stabilointiaineena, sakeuttamisaineena, 
täyteaineena ja kompleksinmuodostajana. 
On tarpeen sallia erytritoli elintarvikkeissa 
samoissa käyttötarkoituksissa kuin muut 
tällä hetkellä sallitut polyolit. Lisäksi on 
tarpeen muuttaa direktiiviä 94/35/EY, 
koska erytritolia voidaan käyttää myös 
makeutukseen muiden sallittujen polyolien 
tavoin. On myös tarpeen myöntää 
erytritolille poikkeus merkintäsäännöstä, 
joka koskee polyoleja sisältävien pöydässä 
käytettävien makeutusaineiden 
laksatiivisen vaikutuksen ilmoittamista.

jotka ovat hyödyllisiä monen tyyppisissä 
elintarvikkeissa makeisista 
maitotuotteisiin. Sitä käytetään muun 
muassa arominvahventimena, kantaja-
aineena, kosteudensäilyttäjänä, 
stabilointiaineena, sakeuttamisaineena, 
täyteaineena ja kompleksinmuodostajana. 
On tarpeen sallia erytritoli elintarvikkeissa 
samoissa käyttötarkoituksissa kuin muut 
tällä hetkellä sallitut polyolit. Lisäksi on 
tarpeen muuttaa direktiiviä 94/35/EY, 
koska erytritolia voidaan käyttää myös 
makeutukseen muiden sallittujen polyolien 
tavoin.

Perustelu

Vaikka erytritoli aiheuttaa vähemmän ruoansulatusärsytystä kuin mikään muu polyoli, se on 
silti polyoli. Siksi ei ole suositeltavaa myöntää erytritolille poikkeusta direktiivin 94/35/EY 
5 artiklan 2 kohdan merkintäsäännöstä, joka koskee laksatiivisen vaikutuksen ilmoittamista.

Tarkistus 3
2 ARTIKLAN 1 KOHTA

5 artiklan 2 kohta (direktiivi 94/35/EY)

(1) Korvataan 5 artiklan 2 kohdassa 
ilmaisu ”polyoleja” ilmaisulla ”polyoleja, 
erytritolia (E 968) lukuun ottamatta,” ja 
ilmaisu ”polyolit” ilmaisulla ”polyolit, 
erytritolia (E 968) lukuun ottamatta”.

Poistetaan.

Perustelu

Poistetaan erytritolia koskeva poikkeus direktiivin 94/35/EY 5 artiklan 2 kohdan laksatiivisen 
vaikutuksen ilmoittamista koskevasta merkintäsäännöstä.

Tarkistus 4
LIITE I, 4 KOHTA, C A ALAKOHTA (uusi)

Liite IV (direktiivi 95/2/EY)

c a) Lisätään seuraavat taulukkorivit:
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E 1204 Pullulaani Direktiivissä 2002/46/EY 
määritellyt kapselin ja tabletin 
muotoiset ravintolisät

quantum satis

E 1204 Pullulaani Hengityksen raikastamiseen 
käytettävät syötävät maustetut 
kalvot ja erityisen pienikokoiset 
makeiset

quantum satis

Perustelu

Pullulaani otetaan mukaan uutena lisäaineena, jota käytetään ravintolisissä kapseleina ja 
tabletteina sekä syötävinä maustettuina kalvoina ja erityisen pienikokoisina makeisina 
(hengityksen raikastajat), elintarviketurvallisuusviranomaisen 13. kesäkuuta 2004 antaman 
myönteisen lausunnon mukaisesti.
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PERUSTELUT

1. Tämän direktiivin, jolla muutetaan direktiiviä 95/2/EY elintarvikkeiden muista 
lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista ja direktiiviä 94/35/EY elintarvikkeissa 
käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista, tarkoituksena on mukauttaminen tieteelliseen ja 
tekniseen kehitykseen. Tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetaan kahta menetelmää: nykyisen 
sallittujen lisäaineiden luettelon tarkistamista ja uusien aineiden hyväksymistä.

2. Direktiivin 2003/114 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiota ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista pyydettiin tarkastelemaan useiden lisäaineiden käytön 
ehtoja. Kertomus tiettyjen lisäaineiden uudelleenarvioinnin edistymisestä, jossa keskityttiin 
erityisesti lisäaineisiin E 251 ja E 252 (nitraatit) sekä E 249 ja E 250 (nitriitit), käynnisti 
keskustelun jäsenvaltioiden kesken.

3. Nitriitin ja nitraatin suolojen – lihatuotteissa, juustossa ja tietyissä kalatuotteissa 
sallittujen säilöntäaineiden – käyttöä tarkistaessaan komissio otti huomioon Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen 20. maaliskuuta 2003 antaman tuomion. Tuomioistuin oli 
päättänyt asiassa Tanska v. komissio, että elintarvikealan tiedekomitean vuonna 1995 antamaa 
lausuntoa, jossa kyseenalaistettiin direktiivin 95/2/EY mukaisesti asetetut nitriittien 
enimmäismäärät, ei ole otettu huomioon. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen toisti 
26. marraskuuta 2003 antamassaan lausunnossa, että nitraattien ja nitriittien enimmäistasoja 
täytyy laskea, jotta nitrosamiinipitoisuudet voitaisiin pitää mahdollisimman pieninä.

Komissio ehdottaa tässä direktiivissä uutta metodia elintarvikkeissa sallittujen nitraatti- ja 
nitriittitasojen vahvistamiseksi. Tähänastisen lihatuotteissa olevien jäämien seurannan sijaan 
seurannassa otetaan käyttöön lisättyinä määrinä vahvistetut tasot. Poikkeuksen sääntöön 
(sallitut korkeammat jäämät) muodostavat ainoastaan perinteisesti valmistetut lihatuotteet 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta (Liite 1). Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet poikkeuksia 
myös omille perinteisille lihatuotteilleen, kun taas eräät jäsenvaltiot vastustivat yleisesti 
nitraateille ja nitriiteille myönnettäviä erityisiä poikkeuksia ja kyseenalaistavat niiden teknisen 
tarpeen. Yhdeksi keskustelunaiheeksi on näin muodostunut periaatteellinen kysymys 
erityispoikkeusten myöntämisestä. Esittelijä tukee ehdotettua metodia, jossa nitraattien ja 
nitriittien enimmäistasot vahvistetaan lisättyinä määrinä. Poikkeusten pitäisi siksi olla 
harvinaisia ja niiden piiriin kuuluvat tuotteet täytyy määritellä ja yksilöidä asianmukaisesti.

4. Direktiivillä 2003/52/EY keskeytettiin väliaikaisesti elintarvikelisäainetta E 425 
(konjac) sisältävien, minipikareihin pakattujen hyytelömakeisten saattaminen 
markkinoille. Komissio noudatti elintarviketurvallisuusviranomaisen 13. heinäkuuta 2004 
antamaa lausuntoa ja kielsi merilevistä ja tietyistä kumeista johdettujen hyytelöä 
muodostavien elintarvikelisäaineiden markkinoille saattamisen ja tuonnin tukehtumisriskin 
vuoksi. Tässä direktiivissä ehdotetaan lisäaineiden E 400–407, E 407a, E 410, E 412–415, 
E 417 ja E 418 kieltämistä, koska ne saattavat olla vaarallisia minipikareihin pakatuissa 
hyytelömakeisissa käytettäessä. Näiden aineiden joukossa on useita laillisesti markkinoilla 
olevia lisäaineita, jotka täyttävät EU:n elintarvikekäytölle asettamat turvallisuusvaatimukset, 
esimerkiksi E 410 (johanneksenleipäpuujauhe), E 415 (ksantaanikumi) ja E 418 
(gellaanikumi). 
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Valmistajat asettivat kyseenalaiseksi tämän toimintatavan, jossa kielletään aineita, ja 
ehdottivat "vaarallisten tuotteiden" kieltämistä sen sijaan, että kiellettäisiin aineet, joista ne 
koostuvat. Muissa tuotteissa turvalliset aineet eivät joutuisi kuluttajien epäilyksen kohteeksi 
yhden vaarallisen tuotteen markkinoilta kieltämisen vuoksi. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen tiedelautakunta piti pääasiallisena fyysisenä vaarana 
erityisesti muotoa, kokoa ja nauttimistapaa, vaikka myös tuotteen hyytelön muodostavien 
elintarvikelisäaineiden kemiallisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin näyttää liittyvän riski. 
Lähestymistavan muuttaminen edellyttää elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä 
periaatteista annetun asetuksen 178/2002 muuttamista.

5. Elintarviketurvallisuusviranomainen on arvioinut sallituista uusista makeutusaineista 
hyväksyttäväksi erytritolin, jonka maku on lähellä sokeria. Se on sokeria muistuttava 
luontainen makeutusaine, jonka energia-arvo on mitätön, joka toimii arominvahventimena 
juomissa ja jonka absorptionopeus on muita polyoleja korkeampi. Vaikka se aiheuttaakin 
vähemmän ruoansulatusärsytystä kuin mikään muu polyoli, se on kuitenkin polyoli, 
ravitsemuksellinen makeutusaine. Mahdollisen laksatiivisen vaikutuksen vuoksi komissio jätti 
pois erytritolin käytön juomissa, mutta ehdotti erytritolille poikkeusta merkintäsäännöstä, joka 
koskee polyoleja sisältävien pöydässä käytettävien makeutusaineiden laksatiivisen 
vaikutuksen merkitsemistä. Aineen juomissa aiheuttamaan laksatiiviseen vaikutukseen 
liittyvän huolen hälventämiseksi valmistajat ehdottivat käytettävän pitoisuuden alentamista 
1,5 prosenttiin. Erytritolin käyttö juomissa on sallittu useissa unionin ulkopuolisissa maissa 
3,5 prosentin ja korkeampinakin pitoisuuksina. Useat jäsenvaltiot katsovat, että erytritolille ei 
pitäisi myöntää poikkeusta säännöstä, joka koskee laksatiivisen vaikutuksen merkitsemistä. 
Esittelijä tukee tätä kantaa, mutta haluaisi kuitenkin tutkia mahdollisuutta sallia erytritolin 
käyttö juomissa 1,5 prosentin pitoisuutena siten, että sen mahdollinen laksatiivinen vaikutus 
merkitään.

6. Elintarvikealan tiedekomitea totesi huhtikuussa 2003, että soijapapuhemiselluloosan
käyttö on hyväksyttävää elintarvikkeissa. Aineen mahdollisen allergeenisyyden vuoksi sen 
käyttöön liittyy kuitenkin varauksia, erityisesti esipaistettujen perunoiden, aromien ja 
hyytelömakeisten yleistymisen vuoksi. Mahdollisen allergiavaaran vuoksi kuluttajille olisi 
tiedotettava siitä, että tuote on saatu soijapavuista ja myydään pakattuna ja merkinnöin 
varustettuna. Valmistajille on jo asetettu direktiivin 2003/89/EY mukaisesti lakisääteinen 
velvoite merkitä tuotteet.

7. Sulfiittien oletetaan mahdollisesti olevan vaaraksi astmaatikoille, joten niiden 
pitoisuudet olisi pidettävä mahdollisimman alhaisina (enimmäistaso alle 10 mg/kg). Jotkut 
maahantuojat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että katkaravut noudattavat rikkidioksidin 
sallittuja enimmäistasoja kypsentämättöminä, mutteivät keitettyinä (tällöin sallittu taso on 
alhaisempi). Esittelijä yhtyy komission kantaan, että rikkidioksidia saisi yleisesti käyttää 
elintarvikkeissa vain rajoitetusti. Kypsentämättömien ja keitettyjen äyriäisten tapaus on 
kuitenkin poikkeava, ja tilannetta olisi muutettava. Ehdotamme, että komissio pyytää 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausuntoa tästä erityistapauksesta.

Rikkidioksidin käytön hyväksyttävä taso tulee esille myös puhuttaessa hedelmien ja 
vihannesten pintakäsittelystä ja enimmäispitoisuuksista uudelleen hydratoiduissa kuivatuissa 
hedelmissä. Esittelijän mielestä pyrkimystä nostaa rikkidioksiditasoja ei voi hyväksyä. 
Komission olisi kuitenkin esitettävä yksityiskohtaisempi analyysi rikkidioksiditasoista 



PR\558081FI.doc 11/11 PE 355.470v01-00

FI

uudelleen hydratoiduissa kuivatuissa hedelmissä ja pidemmälle jalostetuissa hedelmissä 
(kuivatuissa hedelmissä sallittava pitoisuus on jopa 2000 mg/kg, mutta pidemmälle 
jalostettujen hedelmien pitoisuus laskee tasolle 100 mg/kg; rikkidioksiditaso ei merkittävästi 
laske pastöroinnin eikä myöhemmän varastoinnin aikana).

8. Direktiivissä ei vielä käsitellä uutta lisäainetta pullulaania, jonka käytön 
elintarvikkeissa Euroopan elintarvikeviranomainen on sallinut. Tiedelautakunta on arvioinut, 
että pullulaania voidaan turvallisesti käyttää ihmisravinnoksi uutena elintarvikelisäaineena 
(kapselin ja päällystetyn tabletin muotoiset elintarvikkeet) tai syötävinä maustettuina kalvoina 
(hengityksen raikastamiseen).

Pullulaani on valkoinen tai hieman kellertävä mauton ja hajuton jauhe, hiivasta valmistettu 
polysakkaridi. Sitä esiintyy luonnollisesti ja sen ominaisuuksiin kuuluu kalvonmuodostus, 
joten sitä voidaan käyttää liivatteen korvikkeena (erityisesti kasvissyöjille) tai muiden kalvon 
muodostavien polymeerien korvikkeena tietyissä elintarvikkeissa. Pullulaanikalvojen alhainen 
hapenläpäisykyky suojaa herkkiä ainesosia pilaantumiselta ja säilyttää näin tuotteiden 
ravitsemuksellisen ja aistinvaraisen laadun. Nyt tehdyn ehdotuksen mukainen käyttö ei 
ehdotetuilla käyttötasoilla – pullulaanin päiväsaanti noin 2,3 g – aiheuttaisi terveyshuolia.
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