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TARKISTUKSET 5-33

Mietintöluonnos (PE 355.470v01-00)
Mojca Drčar Murko
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

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Elintarvikealan tiedekomitea on arvioinut 
soijapapuhemiselluloosan turvallisuutta 
koskevat tiedot ja antanut asiasta 
lausuntonsa 4 päivänä huhtikuuta 2003. 
Komitea totesi, että 
soijapapuhemiselluloosan käyttö on 
hyväksyttävää tietyissä elintarvikkeissa ja 
tietyillä pitoisuuksilla. Siksi on aiheellista 
sallia sen käyttö tiettyihin tarkoituksiin.

(9) Elintarvikealan tiedekomitea on arvioinut 
soijapapuhemiselluloosan turvallisuutta 
koskevat tiedot ja antanut asiasta 
lausuntonsa 4 päivänä huhtikuuta 2003. 
Komitea totesi, että 
soijapapuhemiselluloosan käyttö on 
hyväksyttävää tietyissä elintarvikkeissa ja 
tietyillä pitoisuuksilla. Siksi on aiheellista 
sallia sen käyttö tiettyihin tarkoituksiin. 
Allergikkojen aseman helpottamiseksi 
tällaista käyttöä ei kuitenkaan pidä 
hyväksyä elintarvikkeissa, joissa ei odoteta 
esiintyvän soijapapujäämiä. 

Or. sv
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Perustelu

Jos soijapapuhemiselluloosan käyttöaluetta laajennetaan kaikkiin ehdotettuihin 
elintarvikkeisiin, tämä rajoittaa voimakkaasti allergikkojen mahdollisuuksia valita 
elintarvikkeita. Tämä koskee erityisesti riisin ja nuudelien kaltaisia peruselintarvikkeita, 
joissa ei odoteta esiintyvän allergiaa aiheuttavia soijapapujäämiä. Aromeja lisätään 
useimpiin elintarvikkeisiin ja useissa elintarviketuotannon vaiheissa, mikä on vaarassa johtaa 
siihen, että pakollinen merkintä jää pois. On olemassa elintarvikkeiden lisäaineita, joita 
voidaan käyttää soijapapuhemiselluloosan sijasta ja jotka eivät aiheuta allergisia reaktioita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

5 artiklan 3 a luetelmakohta (uusi) (direktiivi 95/2/EY)

(1 a) Lisätään 5 artiklaan 
3 a luetelmakohta seuraavasti:
"tai
– onko asiakirjoin osoitettu tekninen tarve 
asettaa tietyille tuotteille tai tuoteryhmille 
korkeammat arvot kuin liitteen 3 
C osassa."

Or. da

Perustelu

Komission ehdotus ei vastaa vuonna 2003 annettua EFSAn lausuntoa, jonka mukaan 
150 mg/kg lisättyä nitriittiä on tarpeen vain yksittäisissä lihatuotteissa, jotta voidaan estää 
mikro-organismien, mukaan luettuna Clostridium botulinum, kasvu. Useimmille 
suolalihatuotteille riittää, että nitriittiä lisätään 50 - 100 mg/kg. Edellä esitetyllä 
tarkistuksella eriytetään tuotteet siten, että yleisesti sallitaan korkeintaan 100 mg/kg, ja 
150 mg/kg lisättyä nitriittiä sallitaan vain valikoiduissa tuotteissa, joissa siihen on todellinen 
tekninen tarve.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 7
1 A ARTIKLA (uusi)

1 a artikla
Komissio esittää kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen, jolla rajoitetaan 
elintarvikkeiden sallittujen lisäaineiden 
kokonaismäärää. Kun ala hakee 
hyväksyntää uudelle lisäaineelle, sen on 
tehtävä ehdotus toisen lisäaineen 
poistamisesta.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden lisäaineiden alati kasvava määrä kumuloi suuren määrän elintarvikkeiden 
turvallisuuteen kohdistuvia pieniä riskejä, joita ei ole helppoa arvioida ja jotka voivat luoda 
synergiavaikutuksia eri aineiden välille. Elintarvikkeiden lisäaineiden kokonaismäärän olisi 
siten oltava rajoitettu niin, että kun ala hakee uutta hyväksyntää, sen on ehdotettava vähän 
käytetyn lisäaineen poistamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 8
1 B ARTIKLA (uusi)

1 b artikla
Komissio esittää kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa arvioidaan täyttävätkö 
kaikki elintarvikkeiden sallitut lisäaineet, 
mukaan luettuna väri- ja makeutusaineet, 
edelleen direktiivin 89/107/ETY liitteessä II 
asetetut hyväksymisehdot. 

Or. en

Perustelu

Kun elintarvikkeiden lisäaineita koskevasta yhteisön lainsäädännöstä päätettiin vuonna 1988, 
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lainsäätäjä vaati, että elintarvikkeiden lisäaineet voidaan hyväksyä vain, jos täytetään joukko 
yleisiä ehtoja:

• kohtuullinen tekninen tarve / kuluttajan etu

• ei vaaraa kuluttajien terveydelle

• ei johda kuluttajia harhaan

Yli 15 vuotta lainsäädännön voimaantulon jälkeen olisi arvioitava, täyttävätkö kaikki yhteisön 
hyväksymät elintarvikkeiden lisäaineet edelleen nämä ehdot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 9
1 C ARTIKLA (uusi)

1 c artikla
Edellä 1 b artiklassa tarkoitetussa 
kertomuksessa keskitytään erityisesti 
terveysvaikutuksiin, joita on sellaisilla 
elintarvikkeiden lisäaineilla, joiden 
epäillään muodostavan terveysriskin, kuten 
E 320 (butyylihydroksianisoli, BHA), E 321 
(butyloitu hydroksitolueeni, BHT), E 385 
(kalsiumdinatrium EDTA), E 431 
(polyoksyetyleeni(40)stearaatti), E 432–
E 436 (polysorbaatit), E 1201 
(polyvinyylipyrrolidoni) ja E 1202 
(polyvinyylipolypyrrolidoni).

Or. en

Perustelu

Arvioidessaan elintarvikkeiden lisäaineiden turvallisuutta komission olisi keskitettävä 
huomionsa aineisiin, jotka muut elimet ovat jo todenneet kriittisiksi:

• Lisäaineet E 320 (butyylihydroksianisoli, BHA) ja E 321 (butyloitu hydroksitolueeni, 
BHT) ovat synteettisiä hapettumisenestoaineita, jotka voivat aiheuttaa allergisia 
reaktioita. Ne on arvioitu mahdollisesti karsinogeeniseksi tai niitä ei ole luokiteltu 
(WHO:n kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC), ja niiden epäillään häiritsevän 
sisäeritysjärjestelmän toimintaa, vaikuttavan immunologiseen järjestelmään ja 
aiheuttavan hyperaktiivisuutta. 

• Kalsiumdinatrium EDTA (E 385) on synteettinen hapettumisenestoaine, joka 
muodostaa yhdisteitä mineraalisuolojen kanssa, mikä voi lisätä raskasmetallien 
imeytymistä ja johtaa aineenvaihduntahäiriöihin. Se on kielletty Australiassa. 
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• Synteettinen stabilointiaine polyoksyetyleeni(40)stearaatti (E 431) voi sisältää 
haitallisia sivutuotteita (etyleenioksidi, mono- ja dietyleeniglykolit). 

• Polysorbaatit (E 432–E 436) ovat synteettisiä emulgointiaineita jotka voivat sisältää 
haitallisia jäämiä (etyleenioksidi, etyleeniglykolit), lisätä lipofiilisten aineiden 
imeytymistä ja vaikuttaa eri aineiden sulamiseen. 

E 1201 (polyvinyylipyrrolidoni) ja E 1202 (polyvinyylipolypyrrolidoni) voivat sisältää 
vinyylipyrrolidonijäämiä, ja tätä ainetta pidetään karsinogeenisena eläimissä. WHO:n 
kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC ei ole luokitellut E 1201:tä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 10
2 A ARTIKLA (uusi)

2 a artikla
Komissio esittää kahden vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, joka koskee makeutusaine 
aspartaamin luvan tarkistamista, mukaan 
luettuna Yhdysvaltain lääke- ja 
elintarvikeviraston FDA:n 
hyväksymisprosessien historiallinen 
arviointi.
Kertomus sisältää myös 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla parannetaan 
aspartaamia sisältävien tuotteiden 
merkintöjä erityisesti herkkien henkilöiden, 
kuten raskaana olevien naisten, vauvojen 
ja pikkulasten suojelemiseksi.
Komissio tarkistaa myös perinteisen stevia-
makeutusaineen käytön rajoituksia ottaen 
huomioon kaikki käytettävissä olevat tiedot. 

Or. en

Perustelu

Aspartaamin käyttö lisää altistumista sen aineenvaihduntatuotteille (metanoli/formaldehydi) 
ja fenyylialaniini, ja sen on raportoitu aiheuttavan mm. päänsärkyä, pahoinvointia ja 
allergisia reaktioita erityisesti herkkien ihmisten tapauksessa. Komission ja kyseisten 
tiedekomiteoiden olisi siten tarkasteltava sen laajamittaista käyttöä ottaen huomioon kaikki 
käytettävissä olevat tiedot ja varautumisperiaatetta kunnioittaen.
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Historiallista arviointia tarvitaan, koska on ilmeisesti olemassa todisteita siitä, että 
alkuperäiset tutkimukset eivät olisi osoittaneet aspartaamin turvallisuutta. Lisäarvioinnit 
perustuvat kuitenkin pääasiassa Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviraston FDA:n arvioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 11
2 A ARTIKLA (uusi)

2 a artikla
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen direktiiviin 
94/35/EY sisällytettävästä uudesta 
"urheilujuomien" luokasta, joka on 
kehitetty täyttämään tietyt 
ravitsemusvaatimukset. Tässä 
kertomuksessa on tutkittava muun muassa 
makeutusaineiden käytön vähentämistä 
nykyisestä 30 prosentin tasosta 
25 prosenttiin tuotteissa, joiden 
energiasisältöä on alennettu tai jotka eivät 
sisällä lisättyä sokeria.

Or. en

Perustelu

Koska vertailuun sopivaa standardituotetta ei ole, makeutusainetta on lisättävä tasolle, jolla 
tuote sisältää 30 prosenttia vähemmän energiaa kuin tuote, joka sisältäisi vastaavan täyden 
määrän sokeria. Tämä merkitsee, että makeutusainetta lisätään enemmän kuin maun ja 
ravitsemusvaatimusten täyttämisen kannalta on tarpeellista, jolloin tuloksena on tuote, joka 
on liian makea.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 12
LIITE I, KOHTA 3, A A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, B osa (direktiivi 95/2/EY)

a) Muutetaan B osa seuraavasti:
Lisätään seuraava huomautus: 
"2a. Sulfiittien käyttö on merkittävä 
tuotteeseen, jotta allergiasta ja astmasta 
kärsiviä voidaan varoittaa sulfaattien ja 
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sulfiittien esiintymisestä elintarvikkeessa" 

Or. en

Perustelu

Sulfaatit ja sulfiitit voivat olla vaarallisia astmasta ja allergiasta kärsiville ihmisille. Siksi on 
tärkeää, että kuluttajia varoitetaan selvällä merkinnällä näiden lisäaineiden esiintymisestä 
elintarvikkeessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 13
LIITE I, KOHTA 3, A A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, osa B (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

Äyriäiset ja pääjalkaiset
– keitetyt 50

Parlamentin tarkistukset

Äyriäiset ja pääjalkaiset

– keitetyt 150

Or. en

Perustelu

Rikkidioksidina ilmoitettua enimmäismäärää muutetaan, jotta voidaan korjata direktiivin 
95/2/EY "tekninen virhe", koska sallitut rikkidioksidimäärät ovat keitettyjen äyriäisten 
tapauksessa perusteettomasti paljon alhaisemmat kuin raakojen äyriäisten tapauksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 14
LIITE I, KOHTA 3, A A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, osa B (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

Äyriäiset ja pääjalkaiset
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– keitetyt 50(1)

Parlamentin tarkistukset

Äyriäiset ja pääjalkaiset

– keitetyt 50(1)

– äyriäiset, paneidae, solenceridae, aristeidae-suku:

– korkeintaan 80 kpl/kg 135(1) 
– 80–120 kpl/kg 180(1)

– yli 120 kpl/kg 270(1)

Or. es

Perustelu

Direktiivin hyväksymisen aikoihin arvioitiin, että keittäminen vähensi sulfiittien määrän 
kolmannekseen tuoreen tuotteen tasosta. Kokemus on osoittanut, että näin ole, vaan että 
vähennys on korkeintaan kymmenisen prosenttia. Tämä seikka, sekä se, että nykyinen määrä 
50 mg/kg ei suojaa keitettyjä katkarapuja tummumiselta, osoittaa, että rikkidioksidin nykyinen 
enimmäismäärä keitetyissä tuotteissa on saatettava vastaamaan tuoreiden äyriäisten tällä 
hetkellä sallittua enimmäismäärää. Kyseessä ei ole äyriäisten sisältämän sulfiitin käytön 
nykyisen tason nostaminen vaan virheen korjaaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 15
LIITE I, KOHTA 3, A A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, osa B (direktiivi 95/2/EY)

Parlamentin tarkistukset

a a) Lisätään B osaan seuraavat rivit:

Viinirypäleet 10 mg/kg
Tuoreet kiinanluumut 10 mg/kg

Or. en

Perustelu

Tämä on erittäin tärkeää sekä kuluttajille että teollisuudelle, jotta voidaan säilyttää näiden 
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suosittujen tuotteiden jatkuva saatavuus.

Rikkidioksidia tarvitaan estämään viinirypäleissä esiintyvän harmaahomeen muodostuminen, 
joka aiheuttaa rypäleiden pilaantumista, sekä estämään tuoreiden kiinanluumujen 
happaneminen. Direktiivin 95/2/EY liitteen III B osaan tarvitaan uusi kohta varmistamaan, 
että näitä tuotteita voidaan edelleen pitää kuluttajien saatavilla. Koska tuotteet ovat jo 
myynnissä useissa jäsenvaltioissa, kohdan lisääminen parantaa lainsäädännön selkeyttä eikä 
sen voida odottaa merkittävästi vaikuttavan rikkidioksidin saantiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 16
LIITE I, KOHTA 3, A A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, osa B (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

Pullotetut kirsikat, vedettömät kuivatut hedelmät ja 
kiinanluumut

100 mg/kg

Parlamentin tarkistukset

a a) Muutetaan B osan taulukko seuraavasti:

Käsitellyt kuivatut hedelmät 650 mg/kg
Pullotetut kirsikat ja kiinanluumut 100 mg/kg

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korjataan direktiivissä 95/2/EY vallitseva epäkohta, kun vedettömien kuivien 
hedelmien sallittu rikkidioksiditaso nostetaan arvosta 100 mg/kg arvoon 650 mg/kg. 
Vedettömien kuivattujen hedelmien nykyinen enimmäistaso 100 mg/kg estää kuivattujen 
hedelmien käytön sellaisten elintarvikkeiden kuin tölkitettyjen hedelmäsalaattien tai 
hedelmämehuja sisältävien aamiaishedelmätuotteiden valmistuksessa - koska ei ole olemassa 
mekanismia, jolla ylimääräisen rikkidioksidin määrä voidaan laskea arvoon 100 mg/kg siten, 
että tuote on edelleen kaupallisesti hyväksyttävissä. On ristiriitaista, että kuivattujen 
hedelmien enimmäistasoksi sallitaan 2000 mg/kg, mutta jatkokäsitellyille (ts. vedettömille) 
hedelmille vain 100 mg/kg. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt ja Thomas Ulmer

Tarkistus 17
LIITE I, KOHTA 3, B ALAKOHTA
Liite III, osa C (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

”E 249

E 250

Kaliumnitriitti*

Natriumnitriitti*

Lihatuotteet

Steriloidut lihatuotteet (Fo > 3,00)**

Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham
Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg

100 mg/kg
NaNo2:na ilmaistuna

175 mg/kg jäämänä
175 mg/kg jäämänä

10 mg/kg jäämänä
NaNo2:na ilmaistuna

E 251
E 252

Natriumnitraatti
Kaliumnitraatti

Lämpökäsittelemättömät lihatuotteet

Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham
Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg
NaNo3:na ilmaistuna

250 mg/kg jäämänä
250 mg/kg jäämänä

10 mg/kg jäämänä
NaNo3:na ilmaistuna

E 251
E 252

Natriumnitraatti
Kaliumnitraatti

Kova, puolikova ja puolipehmeä 
juusto

Maitotuotepohjainen juuston korvike

Suolasilli ja -kilohaili

150 mg/kg 
juustomaidossa

150 mg/kg 
juustomaidossa

500 mg/kg
NaNo3:na ilmaistuna”

Parlamentin tarkistukset

E 249 Kaliumnitriitti* Lihatuotteet 150 mg/kg

E 250 Natriumnitriitti* Steriloidut lihatuotteet (Fo > 3,00)** 100 mg/kg NaNo2:na 
ilmaistuna

Wiltshire cured bacon and ham 175 mg/kg jäämänä
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Dry cured bacon and ham 175 mg/kg jäämänä

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg jäämänä

NaNo2:na ilmaistuna

Raakakinkku, kuiva-/märkäsuolattu 50 mg/kg jäämänä

E 251 Natriumnitraatti Lämpökäsittelemättömät lihatuotteet 150 mg/kg
NaNo3:na ilmaistuna

E 252 Kaliumnitraatti

Wiltshire cured bacon and ham 250 mg/kg jäämänä

Dry cured bacon and ham 250 mg/kg jäämänä

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg jäämänä
NaNo3:na ilmaistuna

Raakakinkku, kuiva-/märkäsuolattu 250 mg/kg jäämänä

Raakamakkara, kypsytetty vähintään 
4 viikkoa, vesi:valkuaisainesuhde 
<=1,7

100mg/kg jäämänä

E 251

E 252

Natriumnitraatti

Kaliumnitraatti

Kova, puolikova ja puolipehmeä 
juusto
Maitotuotepohjainen juuston korvike

Suolasilli ja -kilohaili

150 mg/kg 
juustomaidossa
150 mg/kg 
juustomaidossa
500 mg/kg
NaNo3:na ilmaistuna”

Or. de

Perustelu

Toivomme, että perinteisten saksalaisten tuotteiden, kuiva-/märkäsuolattujen raakakinkkujen, 
kuten Schwarzwaldin kinkun, osalta säilytetään nykyinen sääntely (50 mg nitriittiä / kg tai 
250 mg nitraattia / kg jäämänä valmiissa tuotteessa), kuten on tehty erityissääntelyllä myös 
englantilaisten tuotteiden tapauksessa. Nitraatin ja nitriitin käyttö lisää EFSAn mukaan 
mikrobiologista turvallisuutta ja pitää huolen perinteisestä mausta, väristä ja 
antioksidatiivisesta vakaudesta.

Toivomme, että perinteisille saksalaisille raakamakkaroille sallitaan poikkeusjärjestelyllä 
100 mg/kg nitraattia jäämänä valmiissa tuotteessa, kuten on tehty erityissääntelyllä myös 
englantilaisten tuotteiden tapauksessa. Nitraatin ja nitriitin käyttö lisää EFSAn mukaan 
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mikrobiologista turvallisuutta ja pitää huolen perinteisestä mausta, väristä ja 
antioksidatiivisesta vakaudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 18
LIITE I, KOHTA 3, B ALAKOHTA
Liite III, osa C (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

‘E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä

”E 249

E 250

Kaliumnitriitti*

Natriumnitriitti*

Lihatuotteet

Steriloidut lihatuotteet (Fo > 3,00)**

Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham
Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg

100 mg/kg
NaNo2:na ilmaistuna

175 mg/kg jäämänä

175 mg/kg jäämänä
10 mg/kg jäämänä
NaNo2:na ilmaistuna

E 251

E 252

Natriumnitraatti

Kaliumnitraatti

Lämpökäsittelemättömät lihatuotteet

Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham
Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg
NaNo3:na ilmaistuna

250 mg/kg jäämänä

250 mg/kg jäämänä
10 mg/kg jäämänä
NaNo3:na ilmaistuna

E 251

E 252

Natriumnitraatti

Kaliumnitraatti

Kova, puolikova ja puolipehmeä 
juusto
Maitotuotepohjainen juuston korvike

Suolasilli ja -kilohaili

150 mg/kg 
juustomaidossa
150 mg/kg 
juustomaidossa
500 mg/kg
NaNo3:na ilmaistuna”

Parlamentin tarkistukset

‘E N:o Nimi Elintarvike Enimmäisjäämä Enimmäismäärä
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‘E 249 Kaliumnitriitti* Lihatuotteet 100 mg/kg 150 mg/kg

E 250 Natriumnitriitti* Steriloidut 
lihatuotteet (Fo > 
3,00)**

100 mg/kg 100 mg/kg
NaNo3:na 
ilmaistuna

Wiltshire cured 
bacon and ham

175 mg/kg

Dry cured bacon 
and ham

175 mg/kg

Cured tongue, 
jellied veal, 
brisket

10 mg/kg NaNo2:na 
ilmaistuna

E 251 Natriumnitraatti Lämpökäsittelem
ättömät 
lihatuotteet

100 mg/kg 150 mg/kg
NaNo3:na 
ilmaistuna

E 252 Kaliumnitraatti
Wiltshire cured 
bacon and ham

250 mg/kg

Dry cured bacon 
and ham

250 mg/kg

Cured tongue, 
jellied veal, 
brisket

10 mg/kg NaNo2:na 
ilmaistuna

E 251 Natriumnitraatti Kova, puolikova 
ja puolipehmeä 
juusto

50 mg/kg 150 mg/kg 
juustomaidossa

E 252 Kaliumnitraatti

Maitotuotepohjai
nen juuston 
korvike

50 mg/kg 150 mg/kg 
juustomaidossa

Suolasilli ja 
-kilohaili

200 mg/kg NaNo2:na 
ilmaistuna

500 mg/kg 
NaNo3:na 
ilmaistuna”

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 19
LIITE I, KOHTA 3, B ALAKOHTA
Liite III, osa C (direktiivi 95/2/EY)
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Komission teksti

‘E 249 Kaliumnitriitti* Lihatuotteet 150 mg/kg

Parlamentin tarkistukset

‘E 249 Kaliumnitriitti* (1) Lihatuotteet 100 mg/kg

(1) Tietyille lihatuotteille arvoksi voidaan asettaa korkeintaan 150 mg/kg, vrt. 5 artikla.

Or. da

Perustelu

Komission ehdotus ei vastaa vuonna 2003 annettua EFSAn lausuntoa, jonka mukaan 
150 mg/kg lisättyä nitriittiä on tarpeen vain yksittäisissä lihatuotteissa, jotta voidaan estää 
mikro-organismien, mukaan luettuna Clostridium botulinum, kasvu. Useimmille 
suolalihatuotteille riittää, että nitriittiä lisätään 50–100 mg/kg. Edellä esitetyllä tarkistuksella 
eriytetään tuotteet siten, että yleisesti sallitaan korkeintaan 100 mg/kg, ja 150 mg/kg lisättyä 
nitriittiä sallitaan vain valikoiduissa tuotteissa, joissa siihen on todellinen tekninen tarve.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 20
LIITE I, KOHTA 3, B ALAKOHTA
Liite III, osa C (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

‘E 249
E 250

Kaliumnitriitti*
Natriumnitraatti*

Lihatuotteet 150 mg/kg

Parlamentin tarkistukset

‘E 249

E 250

Kaliumnitriitti* (1)
Natriumnitraatti* 
(1)

Lihatuotteet 100 mg/kg

(1) Tietyille lihatuotteille arvoksi voidaan asettaa korkeintaan 150 mg/kg, vrt. 5 artikla.

Or. da
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Perustelu

Komission ehdotus ei vastaa vuonna 2003 annettua EFSAn lausuntoa, jonka mukaan 
150 mg/kg lisättyä nitriittiä on tarpeen vain yksittäisissä lihatuotteissa, jotta voidaan estää 
mikro-organismien, mukaan luettuna Clostridium botulinum, kasvu. Useimmille 
suolalihatuotteille riittää, että nitriittiä lisätään 50–100 mg/kg. Edellä esitetyllä tarkistuksella 
eriytetään tuotteet siten, että yleisesti sallitaan korkeintaan 100 mg/kg, ja 150 mg/kg lisättyä 
nitriittiä sallitaan vain valikoiduissa tuotteissa, joissa siihen on todellinen tekninen tarve.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 21
LIITE I, KOHTA 3, B A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, osa C (direktiivi 95/2/EY)

b a) Liitteen III C osassa poistetaan 
seuraavat taulukkorivit:

E 234 Nisiini (1) Manna- ja tapiokavanukkaat ja 
vastaavat valmisteet

3 mg/kg

Kypsytetty juusto ja sulatejuusto 12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamysiini – Kovien, puolikovien ja 
puolipehmeiden juustojen

– kuivattujen, suolattujen 
makkaroiden pintakäsittelyyn

1 mg/dm² 
pintaa (ei 

syvemmällä 
kuin 5 mm)

Or. en

Perustelu

Nisiini ja natamysiini ovat antibiootteja. Natamysiiniä käytetään ihmislääkkeissä, ja 
resistenssin syntymistä on ehdottomasti vältettävä. Tiedonannossaan mikrobilääkeresistenssin 
torjuntaa koskevasta yhteisön strategiasta (KOM (2001)333) komissio ilmoitti, että se "arvioi 
uudelleen näiden aineiden turvallisuutta ja niiden käytön tarpeellisuutta". Tämä arviointi 
olisi suoritettava nyt, ja niin kauan kuin näiden lisäaineiden turvallisuutta ei voida 
tieteellisesti taata, ne olisi kiellettävä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 22
LIITE I, KOHTA 3, C A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, osa D (direktiivi 95/2/EY)

c a) Liitteen III D osassa lisätään seuraava rivi:

E 319 tert-
butyylihydroksikino
ni (TBHQ)1

Pääosin vedettömät rasvat ja öljyt 200 mg/kg
(rasvasta 
ilmoitettuna)

Emulsiot, jotka sisältävät alle 80 % 
rasvaa
Rasvaemulsiot, pääasiassa öljyn ja 
veden yhdistelmät, mukaan luettuna 
rasvaemulsioihin perustuvat sekoitetut 
ja/tai maustetut tuotteet 
Kalaöljy 200 mg/kg
Margariini ja vastaavat tuotteet 200 mg/kg 

(rasvasta 
ilmoitettuna)

Margariinin ja voin seokset
Leipä ja vastaavat tuotteet 200 mg/kg 

(rasvasta 
ilmoitettuna)

Konditoriatuotteet
Kaakaopohjaiset makeiset, mukaan 
luettuna suklaa 
Sokerimakeiset
Viljapohjaiset naposteltavat valmisteet
Pakastetut kalat, kalafileet ja 
kalatuotteet, mukaan luettuna 
simpukat, äyriäiset ja pääjalkaiset

200 mg/kg
(rasvasta 
ilmoitettuna)

Maustevalmisteet ja -kastikkeet 200 mg/kg 
(rasvasta 
ilmoitettuna)

Keitot ja liemet
Kuivattu liha
Kastikkeet 
Käsitellyt pähkinät
Haihtuvat öljyt 200 mg/kg
Aromit
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1 Sellaisenaan tai yhdessä BHA:n, BHT:n ja propyyligallaatin kanssa.

Or. en

Perustelu

Tert-butyylihydroksikinoni (TBHQ) hyväksytään öljyissä, rasvoissa ja elintarvikkeissa 
käytettäväksi uudeksi hapettumisenestoaineeksi enimmäistasolla 200 mg/kg EFSAn 
12. heinäkuuta 2004 antaman myönteisen lausunnon johdosta.

TBHQ:tä käytetään suojaamaan öljyjä, rasvoja ja elintarvikkeita hapettumiselta,
hidastamaan tuotteiden härskiintymistä ja pidentämään niiden myyntiaikaa. 

TBHQ ei värjää raudan yhteydessä käytettynä eikä aiheuta havaittavaa tuoksua tai makua, 
kun sitä lisätään öljyihin, rasvoihin ja elintarvikkeisiin. Sen liukoisuus elintarvikkeissa,
rasvoissa ja öljyissä on hyvä, ja sitä voidaan yhdistää muihin käytössä oleviin 
hapettumisenestoaineisiin (kuten BHA ja BHT) erittäin tehokkaiden 
hapettumisenestoyhdisteiden muodostamiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 23
LIITE I, KOHTA 4, B ALAKOHTA

Liite IV (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

”E 968 Erytritoli Elintarvikkeet yleensä (paitsi 
juomat ja 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut elintarvikkeet)

Jäädytetyt ja pakastetut 
jalostamattomat kala, äyriäiset, 
nilviäiset ja pääjalkaiset
Liköörit

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Muuhun kuin 
makeutukseen”

Parlamentin tarkistukset

E 968 Erytritoli Elintarvikkeet yleensä (paitsi juomat 
ja 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
elintarvikkeet)

quantum satis 

Jäädytetyt ja pakastetut quantum satis
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jalostamattomat kala, äyriäiset, 
nilviäiset ja pääjalkaiset

Liköörit quantum satis

Alkoholittomat maustetut juomat 15 g/l
Maitopohjaiset juomat 15 g/l
Kahvi- ja teepohjaiset juomat, 
yrttijuomat

15 g/l

Jäädytetyt juomat (jääjuomat) 15 g/l
Muuhun kuin 
makeutukseen”

Or. es

Perustelu

Erytritolin alhainen ruuansulatusärsytys mahdollistaa sen turvallisen käytön alkoholittomissa 
juomissa. Sen käyttö on sallittu Euroopan unionin ulkopuolella 16 maassa tasoon 35 g/l asti. 
Ehdotetulla tasolla (15 g/l) sen käyttö merkitsisi sitä, että 0,5 litran juoman nauttiminen 
johtaa 7,5 g:n saantiin. Tämä määrä on 25 % alhaisempi kuin määrä, jonka on todettu 
aiheuttavan aikuisissa laksatiivisia vaikutuksia, kun ainetta on testattu ankarammissa 
saantiolosuhteissa, ts. yhdellä kertaa, vesiliuoksessa ja tyhjään vatsaan. Sen toleranssitasoa 
voidaan verrata siihen, kun nautitaan 0,5 l omenamehua, joka sisältää luonnollista sorbitolia 
keskimääräisenä pitoisuutena 4 g/l (omenamehu voi luonnostaan sisältää jopa 
7 g sorbitolia/litra). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 24
LIITE I, KOHTA 4, C ALAKOHTA

Liite IV (direktiivi 95/2/EY)

Komission teksti

”E 426 Soijapapu-
hemiselluloosa

Maitotuotepohjaiset juomat
Direktiivissä 2002/46/EY 
määritellyt ravintolisät
Emulgoidut kastikkeet

Leipomotuotteet

Nuudelit
Riisi

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l

10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg



AM\567668FI.doc 19/26 PE 357.780v02-00

FI

Peruna- ja riisivalmisteet (mukaan 
luettuna jäädytetyt, pakastetut, 
jäähdytetyt ja kuivatut jalosteet)
Esipaistetut jäädytetyt ja 
pakastetut perunat
Kuivatut, tiivistetyt, jäädytetyt ja 
pakastetut munavalmisteet
Hyytelömakeiset lukuun ottamatta 
minipikareihin pakattuja 
hyytelömakeisia

Aromiaineet

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Parlamentin tarkistukset

"E 426 Soijapapu-
hemiselluloosa

Maitotuotepohjaiset juomat 5 g/l

Direktiivissä 2002/46/EY 
määritellyt ravintolisät

1,5 g/kg

Emulgoidut kastikkeet 30 g/l

Leipomotuotteet 10 g/kg
Peruna- ja riisivalmisteet 
(mukaan luettuna jäädytetyt, 
pakastetut, jäähdytetyt ja 
kuivatut jalosteet)

10 g/kg

Esipaistetut jäädytetyt ja 
pakastetut perunat

10 g/kg

Kuivatut, tiivistetyt, jäädytetyt 
ja pakastetut munavalmisteet

10 g/kg

Hyytelömakeiset lukuun 
ottamatta minipikareihin 
pakattuja hyytelömakeisia

10 g/kg

Or. sv

Perustelu

Jos soijapapuhemiselluloosan käyttöaluetta laajennetaan kaikkiin ehdotettuihin 
elintarvikkeisiin, tämä rajoittaa voimakkaasti allergikkojen mahdollisuuksia valita 
elintarvikkeita. Tämä koskee erityisesti riisin ja nuudelien kaltaisia peruselintarvikkeita, 
joissa ei odoteta esiintyvän allergiaa aiheuttavia soijapapujäämiä. Aromeja lisätään 
useimpiin elintarvikkeisiin ja useissa elintarviketuotannon vaiheissa, mikä on vaarassa johtaa 
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siihen, että pakollinen merkintä jää pois. On olemassa elintarvikkeiden lisäaineita, joita 
voidaan käyttää soijapapuhemiselluloosan sijasta ja jotka eivät aiheuta allergisia reaktioita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 25
LIITE I, KOHTA 4, C ALAKOHTA

Liite IV, E 426, huomautus taulukon jälkeen (uusi) (direktiivi 95/2/EY)

Kun kyseessä on geneettisesti 
muunnelluista soijapavuista valmistettu 
soijapapuhemiselluloosa, tuote on 
merkittävä tekstillä "sisältää geneettisesti 
muunnelluista soijapavuista valmistettua 
soijapapuhemiselluloosaa".

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 26
LIITE I, KOHTA 4, C A ALAKOHTA (uusi)

Liite IV (direktiivi 95/2/EY)

c a) Lisätään seuraava rivi:

E XXX alumiiniokten
yylisukkinaatt
itärkkelys 
(SAOS)

Vitamiini- ja ravinnevalmisteet, 
joita käytetään 
dieettiravintolisissä 

Quantum satis

Or. en

Perustelu

Alumiinioktenyylisukkinaattitärkkelys (SAOS) hyväksytään elintarvikkeissa käytettävissä 
vitamiini- ja ravinnevalmisteissa käytettäväksi paakkuuntumisenestoaineeksi direktiivin 
1995/2/EY liitteessä IV elintarvikealan tiedekomitean myönteisen lausunnon johdosta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 27
LIITE I, KOHTA 4, C A ALAKOHTA (uusi)

Liite IV (direktiivi 95/2/EY)

c a) Poistetaan seuraavat rivit:

E 520 Alumiinisulfaatti Munanvalkuainen 30 mg/kg
E 521 Alumiininatriumsulfaatt

i
Kandeeratut, sokerilla 
kyllästetyt ja kuorrutetut 
hedelmät ja vihannekset

200 mg/kg
yksinään tai 
yhteensä, laskettuna 
alumiiniksi

E 522 Alumiinikaliumsulfaatti

E 523 Alumiiniammoniumsulf
aatti

Or. en

Perustelu

Näistä lisäaineista vapautuu alumiinia, joka voi johtaa myrkytyksiin ja joka näyttää 
vaikuttavan Alzheimerin tautiin. Tietyistä munuaisten vajaatoiminnoista kärsivien henkilöiden 
tapauksessa alumiini voi kertyä heidän elimistöönsä. Nämä lisäaineet olisi siksi kiellettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 28
LIITE I, KOHTA 4, C B ALAKOHTA (uusi)

Liite IV (direktiivi 95/2/EY)

c d) Poistetaan seuraava rivi:

E 541 Natriumalumiinif
osfaatti, hapan

Konditoriatuotteet (vain 
scones ja kuohkeat tuotteet)

1 g/kg 
laskettuna 
alumiiniksi

Or. en

Perustelu

Tästä lisäaineesta vapautuu alumiinia, joka voi johtaa myrkytyksiin ja joka näyttää 
vaikuttavan Alzheimerin tautiin. Tietyistä munuaisten vajaatoiminnoista kärsivien henkilöiden 
tapauksessa alumiini voi kertyä heidän elimistöönsä. Natriumalumiinifosfaatti olisi siksi 
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kiellettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 29
LIITE I, KOHTA 4, C C ALAKOHTA (uusi)

Liite IV (direktiivi 95/2/EY)

c c) Poistetaan seuraavat rivit:

E 620 
E 621
E 622

Glutaamihappo
Mononatriumglutamaatti
Monokaliumglutamaatti

Elintarvikkeet yleensä (paitsi 
2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut)

10 g/kg 
yksinään tai 

yhteensä

E 623
E 624
E 625

Kalsiumdiglutamaatti
Monoammoniumglutamaatti
Magnesiumdiglutamaatti

Maustevalmisteet ja 
kastikkeet

quantum 
satis

Or. en

Perustelu

Nämä arominvahventeet voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa hermostollisia oireita (niskan, 
käsivarsien ja selän herkkyyden väheneminen) ja sydämen rytmihäiriöitä. Eläinkokeissa ne 
ovat aiheuttaneet lisääntymishäiriöitä rotissa. Niiden on myös todettu aiheuttavan ongelmia 
astmaatikoille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 30
LIITE II, BA KOHTA (uusi)
Liite (direktiivi 94/35/EY)

b a) Lisätään numeroon E 950 kohtaan “Alkoholittomat juomat” seuraavaa:

"E 950 Acesulfaami 
K

– Vesipohjaiset juomat, jotka on 
tarkoitettu vastaamaan 
intensiivisen lihasharjoittelun 
aiheuttamaa kulutusta erityisesti 
urheilijoiden tapauksessa

250 mg/l"
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Or. en

Perustelu

Juomiin, jotka on tarkoitettu vastaamaan intensiivisen lihasharjoittelun aiheuttamaan 
kulutukseen erityisesti urheilijoiden tapauksessa, on lisätty sekä sokereita että 
makeutusaineita tiettyjen koostumusvaatimusten täyttämistä varten. Nykyinen kohta kuitenkin 
pakottaa lisäämään enemmän makeutusainetta kuin ihanteellisen maun saavuttaminen 
edellyttää, jolloin tuloksena on tuote, jota urheilijat pitävät liian makeana. Tämä kohta 
antaisi valmistajille mahdollisuuden käyttää näiden tuotteiden valmistuksessa vähemmän 
makeutusaineita, jolloin kuluttajat hyväksyisivät ne paremmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 31
LIITE II, B B KOHTA (uusi)
Liite IV (direktiivi 94/35/EY)

b a) Lisätään numeroon E 951 kohtaan “Alkoholittomat juomat” seuraavaa:

"E 951 Aspartaami – Vesipohjaiset juomat, jotka on 
tarkoitettu vastaamaan 
intensiivisen lihasharjoittelun 
aiheuttamaa kulutusta erityisesti 
urheilijoiden tapauksessa

400 mg/l"

Or. en

Perustelu

Juomiin, jotka on tarkoitettu vastaamaan intensiivisen lihasharjoittelun aiheuttamaan 
kulutukseen erityisesti urheilijoiden tapauksessa, on lisätty sekä sokereita että 
makeutusaineita tiettyjen koostumusvaatimusten täyttämistä varten. Nykyinen kohta kuitenkin 
pakottaa lisäämään enemmän makeutusainetta kuin ihanteellisen maun saavuttaminen 
edellyttää, jolloin tuloksena on tuote, jota urheilijat pitävät liian makeana. Tämä kohta 
antaisi valmistajille mahdollisuuden käyttää näiden tuotteiden valmistuksessa vähemmän 
makeutusaineita, jolloin kuluttajat hyväksyisivät ne paremmin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas

Tarkistus 32
LIITE II, B A KOHTA (uusi)

Liite (direktiivi 94/35/EY)

b a) Kaikki rivit, jotka koskevat E 952:n 
(syklaamihappo sekä sen natrium- ja 
kalsiumsuolat) poistetaan liitteestä.

Or. en

Perustelu

Syklaamihapon, jota Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto ei ole hyväksynyt, on osoitettu 
vähentävän testosteronitasoja ja aiheuttavan kivesten surkastumista rotissa. Sillä epäillään 
olevan karsinogeenisia vaikutuksia, ja päivittäiseksi saantiarvoksi asetettu 7 mg/kg 
ruumiinpainoa kohti ylittyy helposti, koska sitä esiintyy eri virvoitusjuomissa ja muissa 
tuotteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 33
LIITE II, B C KOHTA (uusi)

Liite (direktiivi 94/35/EY)

b c) Lisätään numeroon E 955 kohtaan “Alkoholittomat juomat” seuraavaa: 

"E 955 Sukraloosi – Vesipohjaiset juomat, jotka on 
tarkoitettu vastaamaan 
intensiivisen lihasharjoittelun 
aiheuttamaa kulutusta erityisesti 
urheilijoiden tapauksessa

250 mg/l"

Or. en

Perustelu

Juomiin, jotka on tarkoitettu vastaamaan intensiivisen lihasharjoittelun aiheuttamaan 
kulutukseen erityisesti urheilijoiden tapauksessa, on lisätty sekä sokereita että 
makeutusaineita tiettyjen koostumusvaatimusten täyttämistä varten. Nykyinen kohta kuitenkin 
pakottaa lisäämään enemmän makeutusainetta kuin ihanteellisen maun saavuttaminen 
edellyttää, jolloin tuloksena on tuote, jota urheilijat pitävät liian makeana. Tämä kohta 
antaisi valmistajille mahdollisuuden käyttää näiden tuotteiden valmistuksessa vähemmän 
makeutusaineita, jolloin kuluttajat hyväksyisivät ne paremmin.
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