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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 26
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Tällä asetuksella korvataan aiemmat 
direktiivit ja päätökset, jotka koskevat 
elintarvikkeissa käytettäväksi sallittuja 
elintarvikelisäaineita, jotta varmistetaan 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
sekä kuluttajien etujen toteutuminen 
käyttämällä kokonaisvaltaisia ja 
yksinkertaistettuja menettelyjä. 

(3) Tällä asetuksella korvataan aiemmat 
direktiivit ja päätökset, jotka koskevat 
elintarvikkeissa käytettäväksi sallittuja 
elintarvikelisäaineita, jotta varmistetaan 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
korkea taso sekä kuluttajien, myös tietyille 
aineille intoleranttien kuluttajien, etujen 
toteutuminen käyttämällä kokonaisvaltaisia 
ja yksinkertaistettuja menettelyjä.

Or. en

Perustelu

On otettava huomioon erityisesti riskialttiit ryhmät ja allergikot. Ihmisten tulee voida syödä 
tavallisissa kaupoissa myytävää ruokaa ilman tarvetta turvautua erityisruokavalioon. Siksi 
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tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän saamisen yhdeksi ehdoksi on asetettava se, että aine 
tai sen käyttö ei saa vähentää allergikoille tarkoitettujen elintarvikkeiden tarjontaa. Termi 
"intolerantti" on laajempi kuin "allerginen", koska se kattaa ne, joiden on vaikea sulattaa 
tiettyjä lisäaineita, sekä ne, jotka saavat erityisen allergisen reaktion.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 27
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Elintarvikelisäaineet olisi hyväksyttävä 
ja niitä olisi käytettävä ainoastaan, kun tässä 
asetuksessa säädetyt perusteet täyttyvät. 
Elintarvikkeiden olisi oltava käytössä 
turvallisia, niiden käytön olisi perustuttava 
tekniseen välttämättömyyteen, niiden käyttö 
ei saisi johtaa kuluttajia harhaan, ja niiden 
käytöstä olisi oltava etua kuluttajille. 

(7) Elintarvikelisäaineet olisi hyväksyttävä 
ja niitä olisi käytettävä ainoastaan, kun tässä 
asetuksessa säädetyt perusteet täyttyvät. 
Elintarvikkeiden olisi oltava käytössä 
turvallisia, niiden käytön olisi perustuttava 
tekniseen välttämättömyyteen, niiden käyttö 
ei saisi johtaa kuluttajia harhaan, ja niiden 
käytöstä olisi oltava etua kuluttajille. 
Kuluttajan harhaanjohtaminen sisältää 
vähintään mutta ei niihin rajoittuen 
kysymykset, jotka liittyvät käytettyjen 
raaka-aineiden laatuun, tuotteen tai 
tuotantoprosessin luonnollisuuteen, sen 
ravitsemukselliseen laatuun sekä sen 
hedelmä- ja vihannessisältöön.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen, jotta voidaan parantaa yleistä käsitystä siitä, mitä "kuluttajan 
harhaanjohtaminen" tarkoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 28
Johdanto-osan 7 kappaleen 1 a alakohta (uusi)

Kuluttajan harhaanjohtaminen sisältää 
muun muassa käytettyjen raaka-aineiden 
tuoreuden ja laadun, tuotteen tai 
tuotantoprosessin luonnollisuuden tai 
tuotteen ravintosisällön.

Or. de
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Perustelu

Tällä ei-kattavalla luettelolla pyritään konkretisoimaan harhaanjohtamisen käsitettä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 29
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Elintarvikelisäaineiden on aina oltava 
hyväksyttyjen eritelmien mukaisia. 
Eritelmässä olisi oltava riittävät tiedot 
elintarvikelisäaineen tunnistamiseksi, 
alkuperää koskevat tiedot mukaan luettuina, 
ja hyväksyttävien puhtausvaatimusten 
kuvaamiseksi. Elintarvikelisäaineille 
aiemmin laaditut eritelmät, jotka sisältyvät 
elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 5 päivänä 
heinäkuuta 1995 annettuun komission 
direktiiviin 95/31/EY, elintarvikkeissa 
sallittujen väriaineiden erityisistä 
puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 
1995 annettuun komission direktiiviin 
95/45/EY ja elintarvikkeiden muiden 
lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 2 päivänä 
joulukuuta 1996 annettuun komission 
direktiiviin 96/77/EY, olisi pidettävä 
voimassa siihen asti, kunnes vastaavat 
lisäaineet on sisällytetty tämän asetuksen 
liitteisiin. Samanaikaisesti kyseisiä 
lisäaineita koskevat eritelmät olisi 
vahvistettava asetuksessa. Eritelmissä olisi 
viitattava suoraan tämän asetuksen liitteissä 
oleviin yhteisön luetteloihin sisältyviin 
lisäaineisiin. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon tällaisten eritelmien 
monimutkainen luonne ja asiasisältö, niitä ei 
olisi selvyyden vuoksi syytä liittää 
sellaisinaan kyseisiin yhteisön luetteloihin, 
vaan ne olisi vahvistettava yhdessä tai 
useammassa erillisessä asetuksessa.

(8) Elintarvikelisäaineiden on oltava 
hyväksyttyjen eritelmien mukaisia. 
Eritelmässä olisi oltava riittävät tiedot 
elintarvikelisäaineen tunnistamiseksi, 
alkuperää koskevat tiedot mukaan luettuina, 
ja hyväksyttävien puhtausvaatimusten 
kuvaamiseksi. Elintarvikelisäaineille 
aiemmin laaditut eritelmät, jotka sisältyvät 
elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 5 päivänä 
heinäkuuta 1995 annettuun komission 
direktiiviin 95/31/EY, elintarvikkeissa 
sallittujen väriaineiden erityisistä 
puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 
1995 annettuun komission direktiiviin 
95/45/EY ja elintarvikkeiden muiden 
lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 2 päivänä 
joulukuuta 1996 annettuun komission 
direktiiviin 96/77/EY, olisi pidettävä 
voimassa siihen asti, kunnes vastaavat 
lisäaineet on sisällytetty tämän asetuksen 
liitteisiin. Samanaikaisesti kyseisiä 
lisäaineita koskevat eritelmät olisi 
vahvistettava asetuksessa. Eritelmissä olisi 
viitattava suoraan tämän asetuksen liitteissä 
oleviin yhteisön luetteloihin sisältyviin 
lisäaineisiin. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon tällaisten eritelmien 
monimutkainen luonne ja asiasisältö, niitä ei 
olisi selvyyden vuoksi syytä liittää 
sellaisinaan kyseisiin yhteisön luetteloihin, 
vaan ne olisi vahvistettava yhdessä tai 
useammassa erillisessä asetuksessa.

Or. en
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Perustelu

Sana "aina" olisi poistettava, koska elintarvikelisäaineet eivät liuenneina tai muihin 
lisäaineisiin tai ainesosiin sekoitettuina enää voi täyttää asetettuja vaatimuksia kaikilta osin, 
kuten suhteessa vesipitoisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 30
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Elintarvikelisäaineiden on aina oltava 
hyväksyttyjen eritelmien mukaisia. 
Eritelmässä olisi oltava riittävät tiedot 
elintarvikelisäaineen tunnistamiseksi, 
alkuperää koskevat tiedot mukaan luettuina, 
ja hyväksyttävien puhtausvaatimusten 
kuvaamiseksi. Elintarvikelisäaineille 
aiemmin laaditut eritelmät, jotka sisältyvät 
elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 5 päivänä 
heinäkuuta 1995 annettuun komission 
direktiiviin 95/31/EY, elintarvikkeissa 
sallittujen väriaineiden erityisistä 
puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 
1995 annettuun komission direktiiviin 
95/45/EY ja elintarvikkeiden muiden 
lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 2 päivänä 
joulukuuta 1996 annettuun komission 
direktiiviin 96/77/EY, olisi pidettävä 
voimassa siihen asti, kunnes vastaavat 
lisäaineet on sisällytetty tämän asetuksen 
liitteisiin. Samanaikaisesti kyseisiä 
lisäaineita koskevat eritelmät olisi 
vahvistettava asetuksessa. Eritelmissä olisi 
viitattava suoraan tämän asetuksen liitteissä 
oleviin yhteisön luetteloihin sisältyviin 
lisäaineisiin. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon tällaisten eritelmien 
monimutkainen luonne ja asiasisältö, niitä ei 
olisi selvyyden vuoksi syytä liittää 
sellaisinaan kyseisiin yhteisön luetteloihin, 
vaan ne olisi vahvistettava yhdessä tai 
useammassa erillisessä asetuksessa.

(8) Elintarvikelisäaineiden on oltava 
hyväksyttyjen eritelmien mukaisia. 
Eritelmässä olisi oltava riittävät tiedot 
elintarvikelisäaineen tunnistamiseksi, 
alkuperää koskevat tiedot mukaan luettuina, 
ja hyväksyttävien puhtausvaatimusten 
kuvaamiseksi. Elintarvikelisäaineille 
aiemmin laaditut eritelmät, jotka sisältyvät 
elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 5 päivänä 
heinäkuuta 1995 annettuun komission 
direktiiviin 95/31/EY, elintarvikkeissa 
sallittujen väriaineiden erityisistä 
puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 
1995 annettuun komission direktiiviin 
95/45/EY ja elintarvikkeiden muiden 
lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden 
erityisistä puhtausvaatimuksista 2 päivänä 
joulukuuta 1996 annettuun komission 
direktiiviin 96/77/EY, olisi pidettävä 
voimassa siihen asti, kunnes vastaavat 
lisäaineet on sisällytetty tämän asetuksen 
liitteisiin. Samanaikaisesti kyseisiä 
lisäaineita koskevat eritelmät olisi 
vahvistettava asetuksessa. Eritelmissä olisi 
viitattava suoraan tämän asetuksen liitteissä 
oleviin yhteisön luetteloihin sisältyviin 
lisäaineisiin. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon tällaisten eritelmien 
monimutkainen luonne ja asiasisältö, niitä ei 
olisi selvyyden vuoksi syytä liittää 
sellaisinaan kyseisiin yhteisön luetteloihin, 
vaan ne olisi vahvistettava yhdessä tai 
useammassa erillisessä asetuksessa.
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Or. en

Perustelu

Sana "aina" olisi poistettava, koska elintarvikelisäaineet eivät liuenneina tai muihin 
lisäaineisiin tai ainesosiin sekoitettuina tietenkään enää voi täyttää asetettuja vaatimuksia 
kaikilta osin (esim. suhteessa vesipitoisuuteen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 31
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Elintarvikelisäaine, joka kuuluu 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä kyseisen 
asetuksen mukaisesti ennen sen 
hyväksymistä tämän asetuksen mukaisesti.

(12) Elintarvikelisäaine, joka kuuluu 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä kyseisen 
asetuksen ja tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena oli, että asetuksella (EY) N:o 1829/2003 luotaisiin keskitetty menettelytapa 
(one-door-one-key) geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja ainesosien hyväksymistä varten. 
Vaatimus, jonka mukaan geenimuunneltu elintarvikelisäaine hyväksytään asetuksen 
1829/2003 mukaisesti ennen kuin sitä voidaan arvioida sen sisällyttämiseksi ehdotetun 
elintarvikelisäainedirektiivin liitteisiin II ja III, vaikuttaa olevan ristiriidassa tämän 
vaatimuksen kanssa ja saattaa johtaa siihen, että lisäaine on alistettava kahdelle erilliselle 
hyväksymismenettelylle..Tämä olisi liian byrokraattista ja voisi johtaa viivytyksiin. 
Geenimuunneltujen elintarvikelisäaineiden hyväksymistä varten olisi varmistettava 
yksinkertainen menettely asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 tavoitellun keskitetyn 
menettelytavan mukaisesti, eli kun hyväksyntää koskevaa arviointia vaaditaan asetuksen 
1829/2003 ja tämän asetuksen mukaisesti, ne suoritetaan molemmat yhteisesti yhdellä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioinnilla sen sijasta, että toteutettaisiin kaksi erillistä 
hyväksymismenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 32
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Elintarvikelisäaine, joka kuuluu (12) Elintarvikelisäaine, joka kuuluu 
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muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä kyseisen 
asetuksen mukaisesti ennen sen 
hyväksymistä tämän asetuksen mukaisesti.

muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä kyseisen 
asetuksen ja tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena oli, että asetuksella (EY) N:o 1829/2003 luotaisiin keskitetty menettelytapa 
(one-door-one-key) geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja ainesosien hyväksymistä varten. 
Vaatimus, jonka mukaan geenimuunneltu elintarvikelisäaine hyväksytään asetuksen 
1829/2003 mukaisesti ennen kuin sitä voidaan arvioida sen sisällyttämiseksi ehdotetun 
elintarvikelisäainedirektiivin liitteisiin II ja III, vaikuttaa olevan ristiriidassa tämän 
vaatimuksen kanssa ja saattaa johtaa siihen, että lisäaine on alistettava kahdelle erilliselle 
hyväksymismenettelylle. Tämä olisi liian byrokraattista ja voisi johtaa viivytyksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 33
1 artiklan b alakohta

b) elintarvikelisäaineiden elintarvikkeissa, 
elintarvikelisäaineissa ja elintarvike-
entsyymeissä käyttöä koskevista 
edellytyksistä;

elintarvikelisäaineiden elintarvikkeissa, 
mukaan luettuna elintarvikelisäaineissa ja 
elintarvike-entsyymeissä käyttöä koskevista 
edellytyksistä elintarvikearomeista ja 
tietyistä elintarvikkeiden aromaattisista 
ainesosista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) XY/2006 
mukaisesti elintarvike-entsyymeistä ja 
elintarvikearomeista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
XY/2006 mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa olisi viitattava koko elintarvikelisäainepakettiin. Siten vältetään myöhempien 
korjausten tarve.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 34
1 artiklan b alakohta

b) elintarvikelisäaineiden elintarvikkeissa, 
elintarvikelisäaineissa ja elintarvike-
entsyymeissä käyttöä koskevista 
edellytyksistä;

b) elintarvikelisäaineiden elintarvikkeissa, 
elintarvikelisäaineissa, elintarvike-
entsyymeissä ja elintarvikearomeissa
käyttöä koskevista edellytyksistä;

Or. en

Perustelu

Komissio ja jäsenvaltio ovat ilmeisesti sopineet, että "elintarvikearomeissa" käytetyt 
lisäaineet sisällytetään nimenomaisesti liitteeseen III, jotta toimitaan johdonmukaisesti 
"lisäaineiden lisäaineita" koskevien sääntöjen kanssa. (Aromit kuuluvat nyt "elintarvikkeiden" 
piiriin sellaisina kuin ne on määritelty kohdassa määritelmät - 3 artikla: "(ii) kuivatut tai 
tiivistetyt elintarvikkeet, mukaan luettuna [...] aromit [---]"). Lisäaineissa, entsyymeissä ja 
aromeissa käytettyjä lisäaineita koskeviin sääntöihin olisi suhtauduttava johdonmukaisesti, ja 
tältä osin koko tekstin säännöksiä olisi tarkistettava johdonmukaisesti, jos sääntöjä 
muutetaan nykyisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 35
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, 
jotka sisältävät lisäaineita, jotka eivät ole 
tämän asetuksen mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tällä tehdään selväksi se, mitä nykyisessä tekstissä on epäsuorasti esitetty mutta mitä ei ole 
selvästi sanottu. Jos elintarvikkeet sisältävät lisäaineita, jotka eivät täytä asetuksen 
vaatimuksia, niitä ei saa saattaa markkinoille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 36
2 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) kasvien ja kasvituotteiden suojeluun 
käytetyt aineet, joiden käyttö perustuu 
kasvien terveyttä koskeviin yhteisön 
säännöksiin; 

b) kasvien ja kasvituotteiden suojeluun 
käytetyt aineet, joiden käyttö perustuu 
kasvien terveyttä koskeviin yhteisön 
säännöksiin, jolleivät ne jää 
lopputuotteeseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Bart Staes

Tarkistus 37
2 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) kasvien ja kasvituotteiden suojeluun 
käytetyt aineet, joiden käyttö perustuu 
kasvien terveyttä koskeviin yhteisön 
säännöksiin; 

b) kasvien ja kasvituotteiden suojeluun 
käytetyt aineet, joiden käyttö perustuu 
kasvien terveyttä koskeviin yhteisön 
säännöksiin pois luettuna sadonkorjuun 
jälkeen käytettävät kasvinsuojeluaineet, 
joita käytetään säilöntäaineina;

Or. en

Perustelu

Sadonkorjuun jälkeen käytettävien torjunta-aineiden kuten metyylisyklopropeenin (1-MCP), 
jota käytetään hedelmien ja vihannesten (etupäässä omenien) säilöntään, on kuuluttava 
tämän asetuksen piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 38
2 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) mikrobiviljelmät, joita käytetään 
elintarvikkeiden valmistuksessa ja jotka 
saattavat tuottaa elintarvikelisäaineita 
mutta joita ei nimenomaisesti käytetä 
niiden tuottamiseen. 



AM\656334FI.doc 9/63 PE 386.367v01-00

FI

Or. en

Perustelu

1. Jotta voidaan saada aikaan johdonmukaisuus elintarvike-entsyymejä koskevan 
asetusehdotuksen (KOM (2006)0425 lopullinen, 2 artiklan 4 kohta) kanssa sekä 
yhdenmukaistaa hyväksymismenettelypaketin (KOM (2006)0423 lopullinen) säännökset, 
elintarvikelisäaineita tuottavat mikrobiviljelmät olisi suljettava pois asetusehdotuksen 
soveltamisalan piiristä.
2. Fermentoitujen tuotteiden (esim. jugurtti, juusto, makkarat, hapankaali) valmistuksessa 
käytettäviä mikrobiviljelmiä ei ole syytä pitää entsyymeinä tai lisäaineina, vaikka ne –
luonnostaan – pystyvät tuottamaan niitä. Tällaisten elintarvikkeen valmistuksen aikana 

tapahtuvan fermentaatioprosessin yhteydessä syntyvien lisäaineiden esiintymisellä ei 
lähtökohtaisesti ole itsessään teknistä tehtävää. Tällä vältettäisiin tapauskohtaiset neuvottelut 
ja oikeudellinen epävarmuus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 39
2 artiklan 5 kohta

5. Tarvittaessa voidaan päättää 28 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen siitä, kuuluuko tietty aine tämän 
asetuksen soveltamisalaan vai ei. 

5. Tarvittaessa voidaan 28 artiklan
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
päättää siitä, kuuluuko tietty aine tämän 
asetuksen soveltamisalaan vai ei. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 40
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan 1 alakohta

a) ’elintarvikelisäaineella’ tarkoitetaan 
ainetta, jota ei tavanomaisesti sellaisenaan 
käytetä elintarvikkeena ja jota ei 
tavanomaisesti käytetä elintarvikkeelle 
ominaisena ainesosana riippumatta siitä, 
onko elintarvikelisäaineella 
ravitsemuksellista arvoa, ja jonka teknisessä 

a) ’elintarvikelisäaineella’ tarkoitetaan 
ainetta, jota ei tavanomaisesti sellaisenaan 
käytetä elintarvikkeena ja jota ei 
tavanomaisesti käytetä elintarvikkeelle 
ominaisena ainesosana riippumatta siitä, 
onko elintarvikelisäaineella 
ravitsemuksellista arvoa, ja jonka teknisessä 
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tarkoituksessa tapahtuva lisääminen 
elintarvikkeeseen sen valmistuksen, 
prosessoinnin, käsittelyn, pakkaamisen, 
kuljetuksen tai varastoinnin aikana johtaa tai 
jonka voi perustellusti olettaa johtavan 
siihen, että elintarvikelisäaine tai sen 
sivutuotteet tulevat joko suoraan tai 
epäsuorasti kyseisen elintarvikkeen 
ainesosiksi; elintarvikelisäaineina ei 
kuitenkaan pidetä seuraavia:

tarkoituksessa tapahtuva lisääminen 
elintarvikkeeseen sen valmistuksen, 
prosessoinnin, käsittelyn, pakkaamisen, 
kuljetuksen tai varastoinnin aikana johtaa tai 
jonka voi perustellusti olettaa johtavan 
siihen, että elintarvikelisäaine tai sen 
sivutuotteet tulevat joko suoraan tai 
epäsuorasti kyseisen elintarvikkeen 
ainesosiksi; elintarvikelisäaineina ei pidetä 
seuraavia:

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan 2 a kohdassa seuraavassa luettelossa yksilöidyt aineet ovat elintarvikkeiden 
ainesosia, jotka ovat muita kuin elintarvikelisäaineita – ja eroavat niistä. Sana "kuitenkaan" 
voidaan poistaa, jotta vältetään sekaannukselta, jonka mukaan jotakin näistä aineista 
voitaisiin pitää elintarvikelisäaineena. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 41
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

i) makeutusaineina käytettyjä 
monosakkarideja, disakkarideja tai 
oligosakkarideja sisältävät elintarvikkeet;

i) makeutusaineina käytetyt monosakkaridit, 
disakkaridit tai oligosakkaridit sekä niitä
sisältävät elintarvikkeet;

Or. en

Perustelu

Koska mono- ja disakkarideilla (ja jossakin määrin myös lyhytketjuisilla oligosakkarideilla) 
on makeuttavia ominaisuuksia, poissulkemisessa olisi siksi viitattava suoraan kyseisiin 
aineisiin pikemmin kuin näitä aineita sisältäviin elintarvikkeisiin. Tästä seuraisi loogisesti, 
että näitä aineita sisältäviä elintarvikkeita ei voitaisi pitää elintarvikelisäaineina. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 42
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

i) makeutusaineina käytettyjä
monosakkarideja, disakkarideja tai 

i) monosakkarideja, disakkarideja tai 
oligosakkarideja sisältävät elintarvikkeet, 
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oligosakkarideja sisältävät elintarvikkeet; joita käytetään niiden makeuttavien 
ominaisuuksien vuoksi;

Or. de

Perustelu

"Makeutusaineiden" käsite olisi varattava lisäaineille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 43
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

i) makeutusaineina käytettyjä 
monosakkarideja, disakkarideja tai 
oligosakkarideja sisältävät elintarvikkeet;

i) monosakkarideja, disakkarideja tai 
oligosakkarideja sisältävät elintarvikkeet, 
joita käytetään niiden makeuttavien 
ominaisuuksien vuoksi;

Or. de

Perustelu

"Makeutusaineiden" käsite olisi varattava lisäaineille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 44
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta

ii) kuivatut tai tiivistetyt elintarvikkeet, 
mukaan luettuna koostettujen 
elintarvikkeiden valmistuksessa lisätyt 
aromit, joilla on aromi-, ravintoaine- ja 
maustevaikutuksen ohella toissijaista 
väriainevaikutusta; 

ii) kuivatut tai tiivistetyt elintarvikkeet, 
mukaan luettuna koostettujen 
elintarvikkeiden valmistuksessa lisätyt 
aromit, joilla on aromi-, ravintoaine- ja 
maustevaikutuksen ohella toissijaista 
väriainevaikutusta ja muuta teknologista 
vaikutusta;

Or. de

Perustelu

Tässä yhteydessä kiinnostavaa ei ole ainoastaan väriainevaikutus vaan myös kaikki tekniset 
vaikutukset, kuten esimerkiksi hapettumista estävä vaikutus. Lisäksi tekniset vaikutukset eivät 
esimerkiksi värjäävien elintarvikkeiden tapauksessa ole ainoastaan toissijaisia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 45
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta

ii) kuivatut tai tiivistetyt elintarvikkeet, 
mukaan luettuna koostettujen 
elintarvikkeiden valmistuksessa lisätyt 
aromit, joilla on aromi-, ravintoaine- ja 
maustevaikutuksen ohella toissijaista 
väriainevaikutusta; 

ii) kuivatut tai tiivistetyt elintarvikkeet, 
mukaan luettuna koostettujen 
elintarvikkeiden valmistuksessa lisätyt 
aromit, joilla on aromi-, ravintoaine- ja 
maustevaikutuksen ohella toissijaista 
vaikutusta, esim. väriainevaikutus;

Or. en

Perustelu

Kohdassa tarkoitetaan elintarvikkeita, joita usein käytetään aromi-, ravintoaine- ja 
maustevaikutuksen sijasta toissijaisen vaikutuksen, kuten väriainevaikutuksen, vuoksi; siksi 
ehdotamme, että väriainevaikutus mainitaan esimerkkinä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 46
3 artiklan 2 kohdan a alakohdan viii alakohta

viii) veriplasma, syötävä gelatiini, 
proteiinihydrolysaatit ja niiden suolat, 
maitoproteiini ja gluteeni; 

viii) veriplasma, veriproteiinit, syötävä 
gelatiini, proteiinihydrolysaatit ja niiden 
suolat, maitoproteiini ja gluteeni;

Or. en

Perustelu

"Veriproteiinit" olisi lisättävä tähän luetteloon. Veriplasma oli ensimmäinen elintarvikkeissa 
käytetty veren fraktio tai veriproteiini. Sittemmin on kehitetty muita veren fraktioita / 
veriproteiineja, joilla on samanlaisia käyttötapoja kuin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan viii 
alakohdassa tarkoitetuilla proteiineilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 47
3 artiklan 2 kohdan e alakohdan i–ii alakohta

i) elintarviketta, jossa ei ole lisättyjä i) elintarviketta, jossa ei ole lisättyjä 
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monosakkarideja, disakkarideja tai 
oligosakkarideja, tai

monosakkarideja tai disakkarideja, tai

ii) elintarviketta, jossa on makeutusaineina 
käytettyjä monosakkarideja, disakkarideja 
tai oligosakkarideja; 

ii) elintarviketta, jossa on makeutusaineina 
käytettyjä monosakkarideja tai
disakkarideja;

Or. en

Perustelu

Jotta saavutetaan johdonmukaisuus elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista 
makeutusaineista annetun direktiivin 94/35, elintarvikkeiden merkinnöistä annetun direktiivin 
90/496 sekä ravitsemus- ja terveysväittämistä annetun asetuksen 1924/2006 kanssa, lisättyä 
sokeria sisältämättömän elintarvikkeen määritelmässä olisi viitattava ainoastaan mono- tai 
disakkarideihin. Viittaukset oligosakkarideihin olisi siten poistettava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 48
3 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 30 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;

f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 25 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;

Or. de

Perustelu

Codex Alimentarius edellyttää 25 prosenttia alhaisempaa energiasisältöä. Koska 
tähänastinen ero on yhä uudelleen johtanut kaupan esteisiin, muutos on tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 49
3 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 30 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;

f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 25 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;
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Or. pl

Perustelu

Vaatimus, jonka mukaan elintarvikkeen energia-arvoa on alennettava vähintään 
30 prosentilla, jotta sitä voidaan kutsua "vähäkaloriseksi", on vaikea saavuttaa, ja se on 
ristiriidassa kansainvälisten normien, ts. Codex Alimentarius -järjestelmän kanssa. Jos 
pidetään kiinni 30 prosentin kynnyksestä, se haittaa vähäkaloristen elintarvikkeiden alalla 
tehtäviä innovaatioita, mikä on valitettavaa, kun otetaan huomioon nykyinen huoli 
liikalihavuudesta. Tämä ei vastaa yleistä politiikkaa, jonka mukaan elintarvikkeita olisi 
muokattava siten, että tarjotaan "terveellisempiä" vaihtoehtoja, joiden pitäisi sisältää 
vähäkaloriset elintarvikkeet. Kynnysarvo olisi alennettava 25 prosenttiin vastaamaan 
kansainvälisesti sovittuja Codex Alimentarius -suuntaviivoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 50
3 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 30 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;

f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ 
tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 25 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;

Or. en

Perustelu

Vaatimus, jonka mukaan elintarvikkeen energia-arvoa on alennettava vähintään 
30 prosentilla, jotta sitä voidaan kutsua "vähäkaloriseksi", on vaikea saavuttaa, ja se on 
ristiriidassa kansainvälisten normien, ts. Codex Alimentarius -järjestelmän kanssa. Jos 
pidetään kiinni 30 prosentin kynnyksestä, se haittaa vähäkaloristen elintarvikkeiden alalla 
tehtäviä innovaatioita, mikä on valitettavaa, kun otetaan huomioon nykyinen huoli 
liikalihavuudesta. Tämä ei vastaa yleistä politiikkaa, jonka mukaan elintarvikkeita olisi 
muokattava siten, että tarjotaan "terveellisempiä" vaihtoehtoja, joiden pitäisi sisältää 
vähäkaloriset elintarvikkeet. Kynnysarvo olisi alennettava 25 prosenttiin vastaamaan 
kansainvälisesti sovittuja Codex Alimentarius -suuntaviivoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 51
3 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ f) ’vähäkalorisella elintarvikkeella’ 
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tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 30 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;

tarkoitetaan elintarviketta, jonka energia-
arvoa on alennettu vähintään 25 prosentilla
alkuperäiseen elintarvikkeeseen tai 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna;

Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella valmistellaan yhdenmukaistamista kansainvälisten standardien kanssa. 
Codex-järjestelmässä "vähäkalorisena" voidaan pitää elintarviketta, jonka energia-arvoa on 
laskettu 25 prosentilla. Vaikka raja tässä ehdotuksessa liittyy makeutusaineiden käyttämistä 
koskevaan ehtoon, tähän tehtävä muutos voisi valmistella tietä ravitsemusväittämiä koskevien 
EU- ja Codex-standardien yhdenmukaistamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 52
3 artiklan 2 kohdan g alakohta

g) ’pöydässä käytettävillä makeutusaineilla’ 
tarkoitetaan sallittuja 
makeutusainevalmisteita, jotka voivat 
sisältää muita elintarvikelisäaineita ja/tai 
elintarvikkeiden ainesosia ja jotka on 
tarkoitettu myytäväksi kuluttajille sokerin
asemesta.

g) ’pöydässä käytettävillä makeutusaineilla’ 
tarkoitetaan sallittuja 
makeutusainevalmisteita, jotka voivat 
sisältää muita elintarvikelisäaineita ja/tai 
elintarvikkeiden ainesosia ja jotka on 
tarkoitettu myytäväksi kuluttajille sokerien
asemesta.

Or. en

Perustelu

Määritelmässä olisi viitattava "sokerin" sijasta "sokereihin", koska sokeri (ts. sukroosi) ei ole 
ainoa ravinnossa käytettävä hiilihydraatti, jolla on makeuttavia ominaisuuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 53
3 artiklan 2 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) ’vähäsokerisella elintarvikkeella’ 
elintarviketta, jossa monosakkaridien ja 
disakkaridien kokonaisvähennys on 
vähintään 30 prosenttia vastaavaan 
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tuotteeseen verrattuna. 

Or. en

Perustelu

1. On pyrittävä johdonmukaisuuteen ravitsemus- ja terveysväittämistä annetun asetuksen 
1924/2006 kanssa. Asetuksen 1924/2006 mukaan etuliite "vähä-" on mahdollinen, kun tietyn 
ravintoaineen (tavallisesti rasva tai sokeri) määrää on vähennetty vähintään 30 prosentilla 
vastaavaan tuotteeseen verrattuna. 
2. Oikeusvarmuuden luomiseksi tähän säädökseen olisi sisällytettävä vähäsokerisen 
elintarvikkeen määritelmä.
3. Tämän määritelmän viittaus mono- ja disakkarideihin vastaa 2 artiklan e kohdan i ja 
ii alakohtaa, ja sitä olisi käytettävä myös tässä, jotta vältytään sanan "sokerien" 
virhetulkinnoilta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 54
3 artiklan 2 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) ’quantum satisilla’ sitä, että 
enimmäismäärää ei vahvisteta soveltuvissa 
tapauksissa. Elintarvikelisäainetta on 
kuitenkin käytettävä hyvän valmistustavan 
mukaisesti enintään halutun tarkoituksen 
saavuttamiseksi tarvittava määrä ja 
edellyttäen, että kuluttajia ei johdeta 
harhaan1.
______________
1 Määritelmä mukautettu makeutusaineita 
koskevan direktiivin 94/35/EY 2 artiklan 5 
kohdasta.

Or. en

Perustelu

Quantum satis: Tämän 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käsitteen määritelmä olisi 
sisällytettävä tähän artiklaan muiden määritelmien kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 55
4 artiklan 1 kohta
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1. Ainoastaan liitteessä II olevaan yhteisön 
luetteloon sisällytettyjä elintarvikelisäaineita 
voidaan saattaa markkinoille sellaisinaan ja 
elintarvikkeissa, mukaan luettuna 
direktiivin 89/398/ETY soveltamisalaan 
kuuluvat erityisravinnoksi tarkoitetut 
elintarvikkeet. 

1. Ainoastaan liitteessä II olevaan yhteisön 
luetteloon sisällytettyjä elintarvikelisäaineita 
voidaan saattaa markkinoille sellaisinaan ja 
käyttää elintarvikkeissa siinä mainittuihin 
ja lueteltuihin tarkoituksiin.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä 95/2/EY sovellettua lisäaineiden sitomista tiettyyn käyttötarkoitukseen olisi 
noudatettava myös uudessa asetuksessa, jotta vältytään väärinkäytöksiltä ja oikeudelliselta 
epävarmuudelta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 56
4 artiklan 5 kohta

5. Elintarvikelisäaineiden on aina oltava 
12 artiklassa tarkoitettujen eritelmien 
mukaisia. 

5. Elintarvikelisäaineiden on oltava 
12 artiklassa tarkoitettujen eritelmien 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Sana "aina" olisi poistettava, koska elintarvikelisäaineet eivät liuenneina tai muihin 
lisäaineisiin tai ainesosiin sekoitettuina tietenkään enää voi täyttää asetettuja vaatimuksia 
kaikilta osin (esim. suhteessa vesipitoisuuteen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 57
4 artiklan 5 kohta

5. Elintarvikelisäaineiden on aina oltava 
12 artiklassa tarkoitettujen eritelmien 
mukaisia. 

5. Elintarvikelisäaineiden on oltava 
12 artiklassa tarkoitettujen eritelmien 
mukaisia.

Or. en
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Perustelu

Sana "aina" olisi poistettava, koska elintarvikelisäaineet eivät liuenneina tai muihin 
lisäaineisiin tai ainesosiin sekoitettuina enää voi täyttää asetettuja vaatimuksia kaikilta osin, 
kuten suhteessa vesipitoisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 58
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Elintarvikelisäainetta ja/tai elintarviketta, 
joka sisältää tällaista elintarvikelisäainetta, 
ei saa saattaa markkinoille ja/tai pitää 
kaupan, jos tämän elintarvike-entsyymin 
käyttö ei vastaa tämän asetuksen 
vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Tällaisten aineiden käytön nimenomainen kieltäminen selventää oikeuskäytäntöä ja sulkee 
ennalta pois oikeudellisen epävarmuuden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 59
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) se ei käytettävissä olevan tieteellisen 
näytön perusteella vaaranna kuluttajien 
terveyttä, kun sitä käytetään ehdotuksen 
mukaisina määrinä;

a) se ei käytettävissä olevan tieteellisen 
näytön perusteella vaaranna kuluttajien 
terveyttä, kun sitä käytetään ehdotuksen 
mukaisina määrinä tai ehdotuksen 
mukaisissa olosuhteissa;

Or. en

Perustelu

Lisäaineen käyttöolosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti kuluttajien terveyteen. 
Esimerkiksi lämpötilan muutokset voivat tehdä aineesta myrkyllisemmän. Esimerkki tästä on 
aspartaami: tutkimukset ovat osoittaneet, että se hajoaa kuumennettaessa useiksi aineiksi, 
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joista jotkut (kuten metanoli) ovat myrkyllisiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 60
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) on olemassa perusteltu tekninen tarve, 
jota ei voida täyttää muulla taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisella tavalla;

b) on olemassa perusteltu tekninen
kuluttajaa hyödyttävä tarve, jota ei voida 
täyttää muulla taloudellisesti ja teknisesti 
toteutuskelpoisella tavalla;

Or. en

Perustelu

Jos on olemassa vaihtoehtoja, jotka aiheuttavat vähemmän vaaraa ihmisen terveydelle, 
valinnan vapaudelle ja ympäristölle, ensi sijassa olisi käytettävä niitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 61
5 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) se ei myötävaikuta siihen, että 
allergikoille tai intoleranteille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden tarjonta 
vähenee.

Or. en

Perustelu

Lisäaineesta tai sen käytöstä voi olla edellä esitettyjen kriteerien valossa sekä hyötyä että 
haittaa. Siksi niiden puolesta ja niitä vastaan puhuvat tekijät on viime kädessä punnittava 
suhteessa toisiinsa. Termi "intolerantti" on laajempi kuin "allerginen", koska se kattaa ne, 
joiden on vaikea sulattaa tiettyjä lisäaineita, sekä ne, jotka saavat erityisen allergisen 
reaktion.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 62
5 artiklan 1 a kohta (uusi)
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1 a. Nanohiukkasia ei saa käyttää
elintarvikelisäaineina. 

Or. en

Perustelu

Nanohiukkasista on suoritettava erityinen riskiarviointi. Tämän asetuksen säännökset eivät 
sovellu tämän kehittymässä olevan teknologian erityisriskien arviointiin. Jos nanohiukkasia 
on määrä käyttää elintarviketuotannossa, tällaisista käyttötavoista olisi säädettävä erikseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 63
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Vaikka lisäaineella voi olla 1 kohdan 
a a alakohdassa tarkoitettuja 
terveysvaikutuksia, 1 kohdan 
c b alakohdassa tarkoitettuja 
ympäristövaikutuksia tai 1 kohdan 
c a alakohdassa tarkoitettuja vaikutuksia 
tarjontaan allergikoille tai tiettyjen
elintarvikkeiden suhteen intoleranteille, se 
voi saada hyväksynnän, jos 2 kohdassa 
tarkoitetut kuluttajille koituvat hyödyt ovat 
selvästi haittoja suuremmat.

Or. en

Perustelu

Lisäaineesta tai sen käytöstä voi olla edellä esitettyjen kriteerien valossa sekä hyötyä että 
haittaa. Siksi niiden puolesta ja niitä vastaan puhuvat tekijät on viime kädessä punnittava 
suhteessa toisiinsa. Termi "intolerantti" on laajempi kuin "allerginen", koska se kattaa ne, 
joiden on vaikea sulattaa tiettyjä lisäaineita, sekä ne, jotka saavat erityisen allergisen 
reaktion.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 64
5 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) elintarvikkeen säilyvyyden tai stabiiliuden 
edistäminen tai sen aistinvaraisten 

c) elintarvikkeen säilyvyyden tai stabiiliuden 
edistäminen tai sen aistinvaraisten 



AM\656334FI.doc 21/63 PE 386.367v01-00

FI

ominaisuuksien parantaminen, edellyttäen 
että elintarvikkeen ominaisuudet, sisältö tai 
laatu eivät muutu kuluttajia 
harhaanjohtavasti;

ominaisuuksien parantaminen, edellyttäen 
että elintarvikkeen ominaisuudet, sisältö tai 
laatu eivät muutu kuluttajia 
harhaanjohtavasti. Tämä sisältäisi muun 
muassa tuoreuden, käytettyjen ainesosien 
laadun, tuotteen luonnollisuuden sekä 
hedelmä- ja vihannessisällön;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Martin ja Åsa Westlund

Tarkistus 65
5 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tekijänoikeuksiin liittyvää tietoa ja 
luottamuksellisena kohdeltavaa tietoa 
lukuun ottamatta elintarvikelisäaineen 
hyväksynnässä tuodaan selkeästi ja 
avoimesti esiin, miten 1–3 kohdassa esitetyt 
kriteerit on otettu huomioon, ja selitetään 
lopullisen päätöksen perustelut.

Or. en

Perustelu

Lisäaineiden hyväksymismenettelyn avoimuus lisääntyy, kun julkisesti todetaan, miten luvan 
myöntämisessä on täytetty ehdotuksessa asetetut ehdot.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 66
5 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tekijänoikeuksiin liittyvää tietoa ja 
luottamuksellisena kohdeltavaa tietoa 
lukuun ottamatta elintarvikelisäaineen 
hyväksynnässä tuodaan selkeästi ja 
avoimesti esiin, miten 1–3 kohdassa esitetyt 
kriteerit on otettu huomioon, ja selitetään 
lopullisen päätöksen perustelut.

Or. en
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Perustelu

Lisäaineiden hyväksymismenettelyn avoimuus lisääntyy, kun julkisesti todetaan, miten luvan 
myöntämisessä on täytetty ehdotuksessa asetetut ehdot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 67
6 artiklan a alakohta

a) käyttö sokerien asemesta vähäkaloristen 
elintarvikkeiden tai sellaisten 
elintarvikkeiden valmistukseen, jotka eivät 
aiheuta hammaskariesta tai joissa ei ole 
lisättyä sokeria;

a) käyttö sokerien asemesta vähäkaloristen 
tai vähäsokeristen elintarvikkeiden tai 
sellaisten elintarvikkeiden valmistukseen, 
jotka eivät aiheuta hammaskariesta tai joissa 
ei ole lisättyä sokeria;

Or. en

Perustelu

1. Saatetaan vastaamaan ravitsemus- ja terveysväitteistä annettua asetusta N:o 1924/2006, 
jossa mahdollistetaan väitteen "vähäsokerinen" käyttö.
2. Oikeusvarmuuden luomiseksi tähän säädökseen olisi sisällytettävä vähäsokerisen 
elintarvikkeen määritelmä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Bart Staes

Tarkistus 68
6 artiklan b kohta

b) käyttö sokerien asemesta säilyvyyden 
pidentämiseen; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säilyvyyden pidentäminen ei ole makeutusaineiden käytön ensisijainen tarkoitus eikä se 
kuulu liitteessä I esitetyn makeutusaineiden määritelmän piiriin. Jos makeutusaineita 
käytetään säilyvyyden pidentämiseen, ne olisi hyväksyttävä 5 artiklan säännösten mukaisesti.



AM\656334FI.doc 23/63 PE 386.367v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 69
6 artiklan b alakohta

b) käyttö sokerien asemesta säilyvyyden 
pidentämiseen; 

b) käyttö säilyvyyden pidentämiseen;

Or. de

Perustelu

Sokerin korvaaminen makeutusaineilla ei aina pidennä säilyvyyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 70
6 artiklan b alakohta

b) käyttö sokerien asemesta säilyvyyden 
pidentämiseen; 

b) käyttö säilyvyyden pidentämiseen;

Or. en

Perustelu

Sokerien korvaaminen makeutusaineilla ei sellaisenaan pidennä säilyvyyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Bart Staes

Tarkistus 71
7 artikla

Elintarvikelisäaine voidaan sisällyttää 
liitteessä II olevassa yhteisön luettelossa 
väriaineiden toiminnalliseen luokkaan 
ainoastaan, jos sen lisäksi, että sillä on yksi 
tai useampi 5 artiklan 2 artiklassa 
vahvistetuista tarkoituksista, sitä koskee 
jokin seuraavista tarkoituksista:

Elintarvikelisäaine voidaan sisällyttää 
liitteessä II olevassa yhteisön luettelossa 
väriaineiden toiminnalliseen luokkaan 
ainoastaan, jos sen lisäksi, että sillä on yksi 
tai useampi 5 artiklan 2 artiklassa 
vahvistetuista tarkoituksista, sen 
tarkoituksena on myös alkuperäisen 
ulkonäön palauttaminen elintarvikkeeseen, 
jonka väri on muuttunut prosessoinnissa, 
varastoinnissa, pakkaamisessa tai jakelussa 
ja jonka ulkonäkö on sen vuoksi voinut 
muuttua vähemmän tyydyttäväksi, 
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kuitenkin siten, että kuluttajia ei johdeta 
harhaan uskomaan, että elintarvike on 
tuoreempi ja vähemmän voimakkaasti 
jalostettu kuin mitä se on.

a) alkuperäisen ulkonäön palauttaminen 
elintarvikkeeseen, jonka väri on muuttunut 
prosessoinnissa, varastoinnissa, 
pakkaamisessa tai jakelussa ja jonka 
ulkonäkö on sen vuoksi voinut muuttua 
vähemmän tyydyttäväksi; 
b) houkuttelevamman ulkonäön antaminen 
elintarvikkeelle; 
c) värin antaminen muutoin värittömälle 
elintarvikkeelle. 

Or. en

Perustelu

Väriaineiden käytöllä ei saa johtaa kuluttajia harhaan tekemällä "epähoukuttelevista" 
tuotteista ulkonäöltään houkuttelevampia, antamalla virheellinen käsitys, että on käytetty 
tiettyjä ainesosia, tai uskottelemaan kuluttajille, että voimakkaasti jalostettu elintarvike on 
luonnollisempi tai tuoreempi kuin mitä se itse asiassa on. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 72
7 artiklan b–c alakohta

b) houkuttelevamman ulkonäön antaminen 
elintarvikkeelle; 

b) houkuttelevamman ulkonäön antaminen 
elintarvikkeelle esim. tunnistamaan 
tavallisesti tiettyihin elintarvikkeisiin 
yhdistettävät aromit ja antamaan 
elintarvikkeille sellaista väriä, jota niissä ei 
itsessään ole;

c) värin antaminen muutoin värittömälle 
elintarvikkeelle. 

Or. en

Perustelu

Voimassa oleva väriaineita koskeva direktiivi sallii väriaineiden käytön tunnistamaan 
tavallisesti tiettyihin elintarvikkeisiin yhdistettävät aromit ja antamaan elintarvikkeille 
sellaista väriä, jota niissä ei itsessään ole. Tämä säännös olisi säilytettävä ehdotetussa 
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asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 73
7 artiklan b–c alakohta

b) houkuttelevamman ulkonäön antaminen 
elintarvikkeelle; 

b) houkuttelevamman ulkonäön antaminen 
elintarvikkeelle esim. tunnistamaan 
tavallisesti tiettyihin elintarvikkeisiin 
yhdistettävät aromit ja antamaan 
elintarvikkeille sellaista väriä, jota niissä ei 
itsessään ole;

c) värin antaminen muutoin värittömälle 
elintarvikkeelle. 

Or. en

Perustelu

Voimassa oleva väriaineita koskeva direktiivi sallii väriaineiden käytön tunnistamaan 
tavallisesti tiettyihin elintarvikkeisiin yhdistettävät aromit ja antamaan elintarvikkeille 
sellaista väriä, jota niissä ei itsessään ole. Tämä säännös olisi säilytettävä ehdotetussa 
asetuksessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 74
7 artiklan b–c alakohta

b) houkuttelevamman ulkonäön antaminen 
elintarvikkeelle; 

b) houkuttelevamman ulkonäön antaminen 
elintarvikkeelle esim. tunnistamaan 
tavallisesti tiettyihin elintarvikkeisiin 
yhdistettävät aromit ja antamaan 
elintarvikkeille sellaista väriä, jota niissä ei 
itsessään ole;

c) värin antaminen muutoin värittömälle 
elintarvikkeelle. 

Or. en

Perustelu

Voimassa oleva väriaineita koskeva direktiivi sallii väriaineiden käytön tunnistamaan 
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tavallisesti tiettyihin elintarvikkeisiin yhdistettävät aromit ja antamaan elintarvikkeille 
sellaista väriä, jota niissä ei itsessään ole. On hyvin tärkeää säilyttää tämä säännös 
ehdotetussa asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 75
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Arominvahventeita koskevat erityisehdot 

Elintarvikelisäaine voidaan sallia 
arominvahventeena ainoastaan jos: 
a) tekninen tarve osoitetaan selkeästi ja 
toivottua vaikutusta ei voida saavuttaa 
mausteilla,
b) se ei johda kuluttajia harhaan 
uskomaan, että elintarvikkeen maun 
saavuttamiseen on käytetty mausteita.

Or. en

Perustelu

Arominvahventeiden käyttö ei saa johtaa kuluttajia harhaan. Sitä ei sallita vähentämään 
(kalliimpien) mausteiden määrää jalostetuissa elintarvikkeissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 76
8 artiklan 1 kohta

1. Elintarvikelisäaine voidaan sijoittaa 
johonkin liitteessä I olevista toiminnallisista 
luokista sen pääasiallisen teknisen tehtävän 
perusteella. 

1. Elintarvikelisäaine voidaan sijoittaa 
johonkin liitteessä I olevista toiminnallisista 
luokista sen pääasiallisen tehtävän 
perusteella ja sitä voidaan käyttää vain 
tässä tehtävässä.

Elintarvikelisäaineen sijoittaminen 
toiminnalliseen luokkaan ei estä 
käyttämästä sitä useisiin tehtäviin. 

Or. de
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Perustelu

Direktiivissä 95/2/EY sovellettua lisäaineiden sitomista tiettyyn käyttötarkoitukseen olisi 
noudatettava myös uudessa asetuksessa, jotta vältytään väärinkäytöksiltä ja oikeudelliselta 
epävarmuudelta. Myös "teknisen" käsite on tässä vain harhaanjohtava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 77
8 artiklan 2 kohta

2. Tieteen edistymisen tai teknologian 
kehittymisen tuloksena liitteeseen I voidaan 
lisätä tarvittaessa muita toiminnallisia 
luokkia 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

2. Tieteen edistymisen tai teknologian 
kehittymisen tuloksena liitteeseen I voidaan 
lisätä tarvittaessa muita toiminnallisia 
luokkia. 

Or. en

Perustelu 

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta asetuksen liitteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset säilyvät 
yhteispäätösmenettelyn piirissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 78
9 artiklan 2 kohdan a–b alakohta

a) elintarvikelisäaineen nimi ja sille 
mahdollisesti annettu E-numero; 

a) elintarvikelisäaineen nimi, lisäaineryhmä
ja sille mahdollisesti annettu E-numero;

b) elintarvikkeet, joihin elintarvikelisäainetta 
voidaan lisätä;

b) elintarvikkeet ja/tai elintarvikelisäaineet 
ja/tai elintarvike-entsyymit ja/tai 
elintarvikearomit, joihin 
elintarvikelisäainetta voidaan lisätä;

Or. en
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Perustelu

9 artiklan 2 kohdan a alakohta: Yhteisön luettelossa olisi esitettävä täydelliset lisäaineisiin 
liittyvät tiedot eli lisäaineen nimi, lisäaineryhmä ja E-numero.
9 artiklan 2 kohdan b alakohta: Täsmennys, koska 9 artiklan 2 kohdassa viitataan liitteen II 
(elintarvikelisäaineet) sekä liitteen III (lisäaineet/entsyymit/aromiaineet) lisäaineisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 79
9 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) muut elintarvikelisäaineet, joita ei saa 
käyttää yhdessä elintarvikelisäaineen 
kanssa;

Or. en

Perustelu

Jotkut lisäaineet reagoivat toisiinsa ja synnyttävät uusia yhdisteitä, joilla on erilaiset 
ominaisuudet ja vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön kuin kahdella aineella 
erikseen. Jos tämä vaikutus on haitallinen tai myrkyllinen, elintarvikelisäaineiden yhdistelmä 
olisi mainittava liitteissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 80
10 artiklan 2 kohta

2. Elintarvikelisäaineen enimmäismäärää ei 
vahvisteta soveltuvissa tapauksissa 
(quantum satis). Tällöin 
elintarvikelisäainetta on käytettävä hyvän 
valmistustavan mukaisesti enintään 
halutun tarkoituksen saavuttamiseksi 
tarvittava määrä ja edellyttäen, että 
kuluttajia ei johdeta harhaan.

2. Elintarvikelisäaineen enimmäismäärää ei 
vahvisteta soveltuvissa tapauksissa 
(quantum satis). Tällöin 
elintarvikelisäainetta on käytettävä 
3 artiklan 2 kohdan g b alakohdassa 
esitetyn määritelmän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Katso 3 artiklan 2 kohdan määritelmiin esitetyt huomautukset. Artiklassa olisi esitettävä 
ristiviittaus esitettyyn "quantum satis" -määritelmään ja sitä olisi muutettava vastaavasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 81
10 artiklan 3 kohta

3. Liitteessä II vahvistettuja 
elintarvikelisäaineiden käytön 
enimmäismääriä sovelletaan sellaisenaan 
syötäviin elintarvikkeisiin, joiden 
valmistuksessa on noudatettu käyttöä 
koskevia ohjeita, jollei toisin ilmoiteta. 

3. Liitteessä II vahvistettuja 
elintarvikelisäaineiden käytön 
enimmäismääriä, tarvittaessa myös 
laimennettuna, sovelletaan sellaisenaan 
syötäviin elintarvikkeisiin, joiden 
valmistuksessa on noudatettu käyttöä 
koskevia ohjeita, jollei toisin ilmoiteta.

Or. de

Perustelu

Valmistuksessa käytetään myös liuotettuja elintarvikelisäaineita, jotka olisi otettava 
huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 82
11 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan kuuluva elintarvikelisäaine 
voidaan sisällyttää tämän asetuksen 
liitteissä II ja III oleviin yhteisön 
luetteloihin vasta sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
7 artiklan mukaisesti. 

Sanotun rajoittamatta 4 artiklan 1 ja 
2 alakohdan soveltamista, asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluva 
elintarvikelisäaine voidaan saattaa 
markkinoille ja ottaa käyttöön 
elintarvikkeissa vain, kun sillä on asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukainen hyväksyntä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena oli, että asetuksella (EY) N:o 1829/2003 luotaisiin keskitetty menettelytapa 
(one-door-one-key) geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja ainesosien hyväksymistä varten. 
Vaatimus, jonka mukaan geenimuunneltu elintarvikelisäaine hyväksytään asetuksen 
1829/2003 mukaisesti ennen kuin sitä voidaan arvioida sen sisällyttämiseksi ehdotetun 
elintarvikelisäainedirektiivin liitteisiin II ja III, vaikuttaa olevan ristiriidassa tämän 
vaatimuksen kanssa ja saattaa johtaa siihen, että lisäaine on alistettava kahdelle erilliselle 
hyväksymismenettelylle. Tämä olisi liian byrokraattista ja voisi johtaa viivytyksiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 83
11 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan kuuluva elintarvikelisäaine 
voidaan sisällyttää tämän asetuksen liitteissä 
II ja III oleviin yhteisön luetteloihin vasta 
sen jälkeen, kun se on hyväksytty asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 7 artiklan mukaisesti. 

Muuntogeenisistä organismeista, niiden 
avulla tai niiden käytön tuloksena 
valmistettu tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 soveltamisalaan kuuluva 
elintarvikelisäaine voidaan sisällyttää tämän 
asetuksen liitteissä II ja III oleviin yhteisön 
luetteloihin vasta sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
7 artiklan mukaisesti. Se on selkeästi 
merkittävä siten, että sen nimen tai E-
numeron vieressä on teksti "valmistettu 
GMO:ita käyttämällä" tai "valmistettu 
GMO:ista".

Or. en

Perustelu

Muuntogeenisistä organismeista tai mikro-organismeista tai niiden avulla valmistetut 
lisäaineet olisi selvästi merkittävä sellaisiksi, jotta taataan kuluttajien valinnanvapaus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 84
11 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan kuuluva elintarvikelisäaine 
voidaan sisällyttää tämän asetuksen 
liitteissä II ja III oleviin yhteisön 
luetteloihin vasta sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
7 artiklan mukaisesti. 

Sanotun rajoittamatta 4 artiklan 1 ja 
2 alakohdan soveltamista, asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluva 
elintarvikelisäaine voidaan saattaa 
markkinoille ja ottaa käyttöön 
elintarvikkeissa vain, kun sillä on asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukainen hyväksyntä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena oli, että asetuksella (EY) N:o 1829/2003 luotaisiin keskitetty menettelytapa 
(one-door-one-key) geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja ainesosien hyväksymistä varten. 
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Vaatimus, jonka mukaan geenimuunneltu elintarvikelisäaine hyväksytään asetuksen 
1829/2003 mukaisesti ennen kuin sitä voidaan arvioida sen sisällyttämiseksi ehdotetun 
elintarvikelisäainedirektiivin liitteisiin II ja III, vaikuttaa olevan ristiriidassa tämän 
vaatimuksen kanssa ja saattaa johtaa siihen, että lisäaine on alistettava kahdelle erilliselle 
hyväksymismenettelylle. Tämä olisi liian byrokraattista ja voisi johtaa viivytyksiin. 
Geenimuunneltujen elintarvikelisäaineiden hyväksymistä varten olisi varmistettava 
yksinkertainen menettely asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 tavoitellun keskitetyn 
menettelytavan mukaisesti, eli kun hyväksyntää koskevaa arviointia vaaditaan asetuksen 
1829/2003 ja tämän asetuksen mukaisesti, ne suoritetaan molemmat yhteisesti yhdellä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioinnilla sen sijasta, että toteutettaisiin kaksi erillistä 
hyväksymismenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 85
13 artikla

Elintarvikelisäaineita ei saa käyttää 
prosessoimattomissa elintarvikkeissa, jollei 
tällaisesta käytöstä säädetä erikseen liitteessä 
II.

Elintarvikelisäaineita ei saa käyttää 
prosessoimattomissa elintarvikkeissa, jollei 
tällaisesta käytöstä säädetä erikseen liitteessä 
II. Lisäaineita ei saa käyttää 
jalostamattomissa elintarvikkeissa 
tekemään niiden ulkonäöstä 
houkuttelevampaa tai johtamaan 
kuluttajaa millään tavalla harhaan niiden 
tuoreuden tai ravitsemuksellisen laadun 
suhteen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 86
14 artikla

Väriaineita tai makeutusaineita ei saa käyttää 
direktiivin 89/398/ETY mukaisissa 
imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa
elintarvikkeissa eikä imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuissa 
ruokavaliovalmisteissa erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin, jollei tällaisesta 
käytöstä erikseen säädetä tämän asetuksen 
liitteessä II.

Väriaineita tai makeutusaineita ei saa käyttää 
imeväisille ja alle 12-vuotiaille lapsille 
tarkoitetuissa elintarvikkeissa eikä 
direktiivin 89/398/ETY soveltamisalaan 
kuuluvissa elintarvikkeissa, mukaan 
luettuna imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitetuissa ruokavaliovalmisteissa 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, jollei 
tällaisesta käytöstä erikseen säädetä tämän 
asetuksen liitteessä II.
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Väriaineita ei saa käyttää erityisesti lapsille 
markkinoiduissa elintarvikkeissa. 

Or. en

Perustelu

Väri- ja makeutusaineita sisältävät elintarvikkeet voivat helposti johtaa lapsia harhaan. Tämä 
olisi otettava huomioon, kun tällaisia lisäaineita hyväksytään 5 artiklassa esitettyjen 
arviointiperusteiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 87
16 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) elintarvikkeessa, johon on lisätty aromia, 
kun

b) elintarvikkeessa, johon on lisätty
elintarvikelisäainetta, elintarvike-entsyymiä 
tai aromia, kun

i) elintarvikelisäaineen käyttö aromissa on 
sallittua tämän asetuksen mukaisesti, 

i) elintarvikelisäaineen käyttö 
elintarvikelisäaineessa, elintarvike-
entsyymissä tai aromissa on sallittua tämän 
asetuksen mukaisesti,

ii) elintarvikelisäaine on siirretty 
elintarvikkeeseen aromin mukana, 

ii) elintarvikelisäaine on siirretty 
elintarvikkeeseen elintarvikelisäaineen, 
elintarvike-entsyymin tai aromin mukana,

iii) elintarvikelisäaineella ei ole teknistä 
tehtävää lopullisessa elintarvikkeessa; 

iii) elintarvikelisäaineella ei ole teknistä 
tehtävää lopullisessa elintarvikkeessa;

Or. en

Perustelu

16 artiklan 1 kohdan b alakohdan olisi myös sisällettävä lisäaineissa ja entsyymeissä (sekä 
aromiaineissa) käytetyt lisäaineet. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 88
16 artiklan 4 kohta

4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
vahvan makeutusaineen esiintyminen 

4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
makeutusaineen esiintyminen sallitaan 
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sallitaan lisättyä sokeria sisältämättömässä 
koostetussa elintarvikkeessa, 
vähäkalorisessa koostetussa 
elintarvikkeessa, vähäkaloriseen 
ruokavalioon tarkoitetussa koostetussa 
ruokavaliovalmisteessa ja pitkään säilyvässä 
koostetussa elintarvikkeessa sillä 
edellytyksellä, että vahva makeutusaine 
sallitaan yhdessä koostetun elintarvikkeen 
ainesosista. 

ainoastaan lisättyjä sokereita
sisältämättömässä koostetussa 
elintarvikkeessa, vähäkalorisessa 
koostetussa elintarvikkeessa, vähäkaloriseen 
ruokavalioon tarkoitetussa koostetussa 
ruokavaliovalmisteessa ja pitkään säilyvässä 
koostetussa elintarvikkeessa sillä 
edellytyksellä, että makeutusaine sallitaan 
yhdessä koostetun elintarvikkeen 
ainesosista.

Or. en

Perustelu

16 artiklan 1 kohdassa sallitaan lisäaineiden esiintyminen erityisin ehdoin siirtoperiaatteen 
mukaisesti. Makeutusaineiden osalta tätä siirtoperiaatetta rajoitetaan vielä erityisemmin 
ehdoin, kuten todetaan 16 artiklan 4 kohdassa (ja kuten tällä hetkellä säädetään 
elintarvikkeissa käytetyistä makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY 2 a artiklassa). 
Selkeyden vuoksi ja esitetyn säännöksen tulkintaan liittyvien vaikeuksien välttämiseksi 
16 artiklan 4 kohtaan olisi kuitenkin lisättävä sana "ainoastaan".

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 89
17 artiklan johdantokappale

Jäljempänä olevassa 28 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan 
tarvittaessa päättää,

Jäljempänä olevassa 28 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
voidaan tarvittaessa päättää,

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 90
19 artikla

Niiden elintarvikelisäaineiden 
pakkausmerkinnät, joita ei ole tarkoitettu 

Niistä elintarvikelisäaineista ja 
elintarvikelisäainevalmisteista tarjottavat 
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myytäviksi kuluttajille tiedot, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi 
kuluttajille

Elintarvikelisäaineita, joita ei ole tarkoitettu 
myytäviksi kuluttajille, riippumatta siitä, 
myydäänkö ne sellaisinaan vai toisiinsa 
ja/tai direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 4 
kohdassa määriteltyihin ainesosiin
sekoitettuina, voidaan pitää kaupan 
ainoastaan, jos niiden pakkauksissa tai 
astioissa on helposti näkyvällä, selvästi 
luettavalla ja pysyvällä tavalla merkityt 
tämän asetuksen 20–23 artiklassa säädetyt 
tiedot. 

1. Sanotun rajoittamatta 
yksityiskohtaisempien tai laajempien 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten soveltamista painoihin tai 
mittoihin tai vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden esillepanoon, luokitteluun, 
pakkaamiseen ja pakkausmerkintöihin tai 
niiden kuljetukseen, elintarvikelisäaineita 
ja elintarvikelisäainevalmisteita, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, 
riippumatta siitä, myydäänkö ne:
– sellaisinaan vai 
– toisiinsa sekoitettuina, 
voidaan pitää kaupan ainoastaan tämän 
artiklan säännösten mukaisesti.
2. Pakkauksessa tai astiassa tai 
irtotavaratoimituksen yhteydessä 
rahtiasiakirjoissa on annettava seuraavat 
tiedot elintarvikelisäaineista, joilla on 
määrä olla tehtävä elintarvikkeessa, johon 
niitä on määrä käyttää: 
a) tässä asetuksessa säädetty lisäaineen 
nimi ja/tai E-numero, tai 
b) jos a alakohdassa tarkoitettua nimeä 
ja/tai E-numeroa ei ole, 
elintarvikelisäaineen kuvaus, jonka on 
oltava riittävän täsmällinen sen 
erottamiseksi selvästi muista 
samankaltaisista tuotteista. 
Kun elintarvikelisäaineita tai 
elintarvikevalmisteita myydään toisiinsa 
sekoitettuina, a tai b alakohdassa säädetyt 
tiedot on annettava jokaisesta 
elintarvikelisäaineesta lisäaineen 
prosenttiosuutta kokonaispainosta 
vastaavassa alenevassa järjestyksessä. 
3. Lisäksi on annettava seuraavat tiedot 
joko pakkauksessa tai astiassa tai 
tuotteeseen liittyvissä asiakirjoissa, jotka 
toimitetaan lähetyksen mukana tai sitä 
ennen:
a) maininta siitä, että tuote sopii 
ihmisravinnoksi/elintarvikekäyttöön tai että 
sitä voidaan käyttää elintarvikelisäaineena,
b) valmistajan, pakkaajan tai yhteisön 
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alueella toimivan myyjän nimi tai 
toiminimi ja osoite,
c) erän tunnistemerkintä,
d) tarvittaessa erityiset varastointia ja 
käyttöä koskevat edellytykset,
e) käyttöohjeet, jos niiden ilmoittamatta 
jättäminen voisi haitata 
elintarvikelisäaineen asianmukaista 
käyttöä,
f) tarvittaessa elintarvikelisäaineen tai 
elintarvikelisäainevalmisteen koostumusta 
koskevat riittävät tiedot, jotka antavat 
käyttäjälle mahdollisuuden noudattaa 
määrällisiä rajoituksia elintarvikkeessa; 
kun sama määrää koskeva rajoitus koskee 
kokonaista ainesosien ryhmää, käytettynä 
yksin tai yhdessä, prosenttiosuudet voidaan 
yhdistää ja ilmoittaa yhtenä lukuna; 
määrää koskeva rajoitus ilmaistaan joko 
numeroina tai quantum satis -periaatteen 
mukaisesti, 
g) nettomäärä,
h) riittävät tiedot, joiden avulla käyttäjä voi 
noudattaa direktiiviä 2000/13/EY erityisesti 
allergeenien merkintää koskevien 
säännösten osalta.
4. Tässä artiklassa säädetyt tiedot voidaan 
antaa vain lähetykseen liittyvissä 
asiakirjoissa, jotka toimitetaan lähetyksen 
mukana tai sitä ennen, edellyttäen, että 
kyseisen tuotteen pakkauksen tai astian 
helposti näkyvässä osassa on merkintä 
”elintarvikkeiden valmistukseen, ei 
vähittäismyyntiin”.
5. Tässä artiklassa säädetyt tiedot on 
esitettävä ostajien helposti ymmärtämällä 
kielellä. Jäsenvaltio, jonka alueella tuotetta 
pidetään kaupan, voi omalla alueellaan 
perustamissopimuksen mukaisesti säätää, 
että kyseiset tiedot ovat saatavilla kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä yhdellä tai 
useammalla yhteisön virallisella kielellä. 
Tämä ei sulje pois mainittujen tietojen 
ilmoittamista usealla kielellä. 

Or. en



PE 386.367v01-00 36/63 AM\656334FI.doc

FI

Perustelu

Selkeytetään yritysten välillä sovellettavia merkintöjä ja niiden toimivuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 91
19 artikla

Niiden elintarvikelisäaineiden 
pakkausmerkinnät, joita ei ole tarkoitettu 

myytäviksi kuluttajille

Niistä elintarvikelisäaineista tarjottavat 
tiedot, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi 

kuluttajille
Elintarvikelisäaineita, joita ei ole tarkoitettu 
myytäviksi kuluttajille, riippumatta siitä, 
myydäänkö ne sellaisinaan vai toisiinsa 
ja/tai direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 4 
kohdassa määriteltyihin ainesosiin 
sekoitettuina, voidaan pitää kaupan 
ainoastaan, jos niiden pakkauksissa tai 
astioissa on helposti näkyvällä, selvästi 
luettavalla ja pysyvällä tavalla merkityt 
tämän asetuksen 20–23 artiklassa säädetyt 
tiedot. 

1. Sanotun rajoittamatta elintarvikkeiden 
merkintöjä koskevan muun yhteisön 
lainsäädännön soveltamista, 
elintarvikelisäaineita, joita ei ole tarkoitettu 
myytäviksi kuluttajille, riippumatta siitä, 
myydäänkö ne: 

– sellaisinaan,

– toisiinsa sekoitettuina vai

– sekoitettuina muihin aineisiin, 
materiaaleihin tai elintarvikkeiden 
ainesosiin, joita käytetään niiden 
säilyvyyden lisäämiseen ja niiden myynnin, 
standardoinnin, laimentamisen, 
liuottamisen tai elintarvikkeeseen 
lisäämisen helpottamiseen,
voidaan pitää kaupan ainoastaan tämän 
artiklan säännösten mukaisesti.
2. Seuraavat tiedot on annettava joko 
pakkauksessa tai astiassa tai tuotteeseen 
liittyvissä asiakirjoissa, jotka toimitetaan 
lähetyksen mukana tai sitä ennen: 
a) aineiden tehtävä elintarvikkeessa, 
i) tässä asetuksessa säädetty lisäaineen 
nimi tai E-numero, tai
ii) jos a alakohdassa tarkoitettua nimeä tai 
E-numeroa ei ole, elintarvikelisäaineen 
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kuvaus, jonka on oltava riittävän 
täsmällinen sen erottamiseksi selvästi 
muista samankaltaisista tuotteista, 
b) nettomäärä, 
c) erän tunnistemerkintä, 
d) erityiset varastointia ja käyttöä koskevat 
edellytykset, 
e) vähimmäissäilyvyysaika. 
3. Lisäksi on annettava seuraavat tiedot 
joko pakkauksessa tai astiassa tai 
tuotteeseen liittyvissä asiakirjoissa, jotka 
toimitetaan lähetyksen mukana tai sitä 
ennen: 
a) valmistajan, pakkaajan tai yhteisön 
alueella toimivan myyjän nimi tai 
toiminimi ja osoite, 
b) käyttöohjeet, jos niiden ilmoittamatta 
jättäminen voisi haitata 
elintarvikelisäaineen asianmukaista 
käyttöä,
c) maininta siitä, että tuote sopii 
ihmisravinnoksi/elintarvikekäyttöön tai että 
sitä voidaan käyttää elintarvikelisäaineena,
d) maininta kunkin ainesosan 
prosenttiosuudesta suhteessa 
elintarvikkeessa olevalle määrälle 
asetettuun rajoitukseen tai aiheelliset tiedot 
koostumuksesta, jotta kuluttaja voi 
varmistaa yhteisön säännösten tai niiden 
puuttuessa kyseiseen elintarvikkeeseen 
sovellettavien kansallisten säännösten 
mukaisuuden. Kun sama määrää koskeva 
rajoitus koskee kokonaista ainesosien 
ryhmää, käytettynä yksin tai yhdessä, 
prosenttiosuudet voidaan yhdistää ja 
ilmoittaa yhtenä lukuna. Määrää koskeva 
rajoitus ilmaistaan joko numeroina tai 
quantum satis -periaatteen mukaisesti, 
e) riittävät tiedot, joiden avulla kuluttaja 
voi noudattaa direktiivin 2000/13/EY 
säännöksiä erityisesti allergeenien 
merkintää koskevien säännösten osalta, 
f) kun elintarvikelisäaineita myydään 
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toisiinsa sekoitettuina, 2 kohdan 
a alakohdan i tai ii alakohdassa säädetyt 
tiedot on annettava jokaisesta 
elintarvikelisäaineesta lisäaineen 
prosenttiosuutta kokonaispainosta 
vastaavassa alenevassa järjestyksessä. 

Or. pl

Perustelu

Olisi yksinkertaistettava määräyksiä, jotka koskevat sellaisten elintarvikelisäaineiden 
merkintöjä, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi kuluttajille. Tässä lainsäädäntöehdotuksessa ei 
ole aina selvää, olisiko 19–23 artiklassa tarkoitetut tiedot annettava erikseen laskevassa 
järjestyksessä vai yhdessä yleisen luettelon muodossa. Siten 19–23 artikla olisi yhdistettävä ja 
esitettävä selkeämmin. Lisäksi 22 artiklassa asetetaan uusia vaatimuksia muihin 
elintarvikkeen ainesosiin sekoitettavien elintarvikelisäaineiden merkinnöille. Tällaisten 
lisäaineiden, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi kuluttajille, ei pitäisi kuulua 
elintarvikelisäaineiden merkintöjä koskevien säännösten piiriin. Valmiiden elintarvikkeiden 
merkinnöiltä edellytettävät perustiedot toimitetaan usein eritelmien kaltaisten 
saateasiakirjojen muodossa. Siksi 22 artikla olisi poistettava. Olisi vähintäänkin oltava 
mahdollista, että 22 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot toimitetaan yksinomaan 
saateasiakirjoissa (21 artiklaa vastaavasti).

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 92
20 artikla

20 artikla Poistetaan.
Elintarvikelisäaineiden tunnistetietoja 

koskevat vaatimukset
1. Kun elintarvikelisäaineita, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, myydään 
sellaisinaan tai toisiinsa sekoitettuina, 
niiden pakkauksissa tai astioissa on oltava 
seuraavat tiedot jokaisesta 
elintarvikelisäaineesta:
a) tässä asetuksessa säädetty nimi ja/tai E-
numero, tai
b) jos a alakohdassa tarkoitettua nimeä 
ja/tai E-numeroa ei ole, 
elintarvikelisäaineen kuvaus, jonka on 
oltava riittävän täsmällinen sen 
erottamiseksi selvästi muista 
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samankaltaisista tuotteista. 
2. Kun elintarvikelisäaineita myydään 
toisiinsa sekoitettuina, 1 kohdassa säädetyt 
tiedot on annettava jokaisesta 
elintarvikelisäaineesta lisäaineen 
prosenttiosuutta kokonaispainosta 
vastaavassa alenevassa järjestyksessä. 

Or. pl

Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 93
20 artikla

20 artikla Poistetaan.
Elintarvikelisäaineiden tunnistetietoja 

koskevat vaatimukset
1. Kun elintarvikelisäaineita, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, myydään 
sellaisinaan tai toisiinsa sekoitettuina, 
niiden pakkauksissa tai astioissa on oltava 
seuraavat tiedot jokaisesta 
elintarvikelisäaineesta:
a) tässä asetuksessa säädetty nimi ja/tai E-
numero, tai
b) jos a alakohdassa tarkoitettua nimeä 
ja/tai E-numeroa ei ole, 
elintarvikelisäaineen kuvaus, jonka on 
oltava riittävän täsmällinen sen 
erottamiseksi selvästi muista 
samankaltaisista tuotteista. 
2. Kun elintarvikelisäaineita myydään 
toisiinsa sekoitettuina, 1 kohdassa säädetyt 
tiedot on annettava jokaisesta 
elintarvikelisäaineesta lisäaineen 
prosenttiosuutta kokonaispainosta 
vastaavassa alenevassa järjestyksessä. 

Or. en
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Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 94
20 artiklan 1 kohta

1. Kun elintarvikelisäaineita, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, myydään 
sellaisinaan tai toisiinsa sekoitettuina, niiden 
pakkauksissa tai astioissa on oltava 
seuraavat tiedot jokaisesta 
elintarvikelisäaineesta:

1. Kun elintarvikelisäaineita, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, myydään 
sellaisinaan tai toisiinsa sekoitettuina, niiden 
pakkauksissa tai astioissa on oltava 
jokaisesta lisäaineesta tässä asetuksessa 
säädetty nimi ja/tai E-numero.

a) tässä asetuksessa säädetty nimi ja/tai E-
numero, tai
b) jos a alakohdassa tarkoitettua nimeä 
ja/tai E-numeroa ei ole, 
elintarvikelisäaineen kuvaus, jonka on 
oltava riittävän täsmällinen sen 
erottamiseksi selvästi muista 
samankaltaisista tuotteista. 

Or. en

Perustelu

Lisäaineiden merkintöihin on sisällytettävä lisäaineen nimi, jotta varmistetaan, että 
kuluttajat, joihin tietty lisäaine vaikuttaa voimakkaasti, voivat selkeästi todeta, esiintyykö sitä 
tuotteessa. Jos tällaisten merkintöjen sallitaan jäädä epäselviksi, kuluttajat eivät ehkä ole 
tietoisia riskeistä ja joutuvat kohtaamaan vakavia kielteisiä terveysvaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 95
20 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kun elintarvikelisäaineen 
käyttöolosuhteet lisäävät sen myrkyllisyyttä, 
sen pakkauksessa tai astiassa on oltava 
varoitus, jossa kuvataan tämä olosuhteiden 
muutos.
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Or. en

Perustelu

Lisäaineen käyttöolosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti kuluttajien terveyteen. 
Esimerkiksi lämpötilan muutokset voivat tehdä aineesta myrkyllisemmän. Esimerkki tästä on 
aspartaami: tutkimukset ovat osoittaneet, että se hajoaa kuumennettaessa useiksi aineiksi, 
joista jotkut (kuten metanoli) ovat myrkyllisiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 96
21 artikla

21 artikla Poistetaan.
Tietovaatimukset lisättäessä 

elintarvikelisäaineisiin muita aineita, 
materiaaleja tai elintarvikkeiden ainesosia

Kun elintarvikelisäaineisiin, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, lisätään 
aineita, materiaaleja tai elintarvikkeiden 
ainesosia varastoinnin, myynnin, 
standardoinnin, laimentamisen tai 
liukenemisen helpottamiseksi, 
elintarvikelisäaineiden pakkauksissa, 
astioissa tai niiden mukana seuraavissa 
asiakirjoissa on ilmoitettava 20 artiklassa 
säädetyt tiedot ja jokaisen ainesosan 
prosenttiosuus kokonaispainosta 
alenevassa järjestyksessä. 

Or. en

Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 97
21 artikla

21 artikla Poistetaan.
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Tietovaatimukset lisättäessä 
elintarvikelisäaineisiin muita aineita, 

materiaaleja tai elintarvikkeiden ainesosia
Kun elintarvikelisäaineisiin, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, lisätään 
aineita, materiaaleja tai elintarvikkeiden 
ainesosia varastoinnin, myynnin, 
standardoinnin, laimentamisen tai 
liukenemisen helpottamiseksi, 
elintarvikelisäaineiden pakkauksissa, 
astioissa tai niiden mukana seuraavissa 
asiakirjoissa on ilmoitettava 20 artiklassa 
säädetyt tiedot ja jokaisen ainesosan 
prosenttiosuus kokonaispainosta 
alenevassa järjestyksessä. 

Or. en

Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 98
22 artikla

22 artikla Poistetaan.
Tietovaatimukset sekoitettaessa 

elintarvikelisäaineita muihin elintarvikkeen 
ainesosiin

Kun elintarvikelisäaineita, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, 
sekoitetaan muihin elintarvikkeen 
ainesosiin, elintarvikelisäaineiden 
pakkauksissa tai astioissa on oltava luettelo 
kaikista ainesosista niiden prosenttiosuutta 
kokonaispainosta vastaavassa alenevassa 
järjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 99
23 artikla

23 artikla Poistetaan.
Elintarvikelisäaineita koskevat yleiset 

tietovaatimukset
1. Elintarvikelisäaineiden, joita ei ole 
tarkoitettu myytäväksi kuluttajille, 
pakkauksissa on oltava seuraavat tiedot: 
a) joko maininta ”elintarvikekäyttöön” tai 
maininta ”rajoitettuun elintarvikekäyttöön” 
tai tarkemmat tiedot sen aiotusta 
elintarvikekäytöstä; 
b) tarvittaessa erityiset varastointia ja 
käyttöä koskevat edellytykset;
c) käyttöä koskevat ohjeet, jos niiden 
ilmoittamatta jättäminen voisi haitata 
elintarvikelisäaineen asianmukaista 
käyttöä;
d) erän tunnistemerkintä;
e) valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi 
tai toiminimi ja osoite;
f) kun elintarvikelisäaineen ainesosan
määrää elintarvikkeessa on rajoitettu, 
kyseisen ainesosan prosenttiosuus 
elintarvikelisäaineessa tai riittävät tiedot 
elintarvikelisäaineen koostumuksesta, jotta 
ostaja voi varmistua, että määrää koskevaa 
rajoitusta noudatetaan; kun sama määrää 
koskeva rajoitus koskee kokonaista 
ainesosien ryhmää, käytettynä yksin tai 
yhdessä, prosenttiosuudet voidaan yhdistää 
ja ilmoittaa yhtenä lukuna; määrää 
koskeva rajoitus ilmaistaan joko 
numeroina tai quantum satis -periaatteen 
mukaisesti; 
g) nettomäärä;
h) soveltuvissa tapauksessa 
elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien 
merkintöjen osalta tiedot 
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elintarvikelisäaineesta tai muista aineista, 
joihin viitataan tämän asetuksen 20, 21 ja 
22 artiklassa ja jotka luetellaan direktiivin 
2000/13/EY liitteessä III a. 
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kyseisen kohdan c–f 
alakohdassa ja h alakohdassa vaaditut 
tiedot voidaan antaa ainoastaan 
lähetykseen liittyvissä asiakirjoissa, jotka 
toimitetaan lähetyksen mukana tai sitä 
ennen, edellyttäen, että kyseisen tuotteen 
pakkauksen tai astian helposti näkyvässä 
osassa on merkintä ”elintarvikkeiden 
valmistukseen, ei vähittäismyyntiin”.

Or. en

Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 100
23 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) käyttöä koskevat ohjeet, jos niiden 
ilmoittamatta jättäminen voisi haitata
elintarvikelisäaineen asianmukaista käyttöä;

c) käyttöä koskevat ohjeet, jos niiden 
ilmoittamatta jättäminen voisi estää
elintarvikelisäaineen asianmukaisen käytön;

Or. en

Perustelu

Käyttöohjevaatimuksen olisi oltava selkeämpi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 101
23 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) viimeinen käyttöpäivä.

Or. de
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Perustelu

Viimeinen käyttöpäivä olisi ilmoitettava paitsi loppukäyttäjälle luovuttamisen yhteydessä niin 
myös yleisesti, jotta taataan mahdollisimman hyvä kuluttajan ja käyttäjän suoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 102
23 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
kyseisen kohdan c–f alakohdassa ja 
h alakohdassa vaaditut tiedot voidaan antaa 
ainoastaan lähetykseen liittyvissä 
asiakirjoissa, jotka toimitetaan lähetyksen 
mukana tai sitä ennen, edellyttäen, että 
kyseisen tuotteen pakkauksen tai astian 
helposti näkyvässä osassa on merkintä 
”elintarvikkeiden valmistukseen, ei 
vähittäismyyntiin”.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
kyseisen kohdan c–f alakohdassa ja 
h a alakohdassa vaaditut tiedot voidaan 
antaa ainoastaan lähetykseen liittyvissä 
asiakirjoissa, jotka toimitetaan lähetyksen 
mukana tai sitä ennen, edellyttäen, että 
kyseisen tuotteen pakkauksen tai astian 
helposti näkyvässä osassa on merkintä 
”elintarvikkeiden valmistukseen, ei 
vähittäismyyntiin”.

Or. de

Perustelu

Aiheutuu 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Martin ja Åsa Westlund

Tarkistus 103
23 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Poiketen siitä, mitä merkintä- ja 
tietovaatimuksista säädetään 19–22 
artiklassa ja tämän artiklan 1 kohdassa, 
irtotavaralähetyksen tapauksessa kaikki 
tiedot voidaan antaa lähetykseen liittyvissä 
asiakirjoissa, jotka toimitetaan lähetyksen 
mukana tai sitä ennen.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa ei oteta huomioon lisäaineiden teollista toimitusta säiliöautoilla, 
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jolloin tietovaatimukset poikkeavat pakkauksista ja astioista.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 104
23 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Poiketen siitä, mitä merkintä- ja 
tietovaatimuksista säädetään 19–22 
artiklassa ja tämän artiklan 1 kohdassa, 
irtotavaralähetyksen tapauksessa kaikki 
tiedot voidaan antaa lähetykseen liittyvissä 
asiakirjoissa, jotka toimitetaan lähetyksen 
mukana tai sitä ennen.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa ei oteta huomioon lisäaineiden teollista toimitusta säiliöautoilla, 
jolloin tietovaatimukset poikkeavat pakkauksista ja astioista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 105
24 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Sen estämättä, mitä direktiivissä 
2000/13/EY säädetään, kuluttajille 
myytäviksi tarkoitettuja 
elintarvikelisäaineita saa pitää kaupan 
ainoastaan, jos niiden pakkauksissa on 
seuraavat helposti näkyvällä, selvästi 
luettavalla ja pysyvällä tavalla merkityt 
tiedot: 

1. Sen estämättä, mitä direktiivissä 
2000/13/EY säädetään, kuluttajille 
myytäviksi tarkoitettuja 
elintarvikelisäaineita saa pitää kaupan 
ainoastaan, jos niiden pakkauksissa on 
seuraavat helposti näkyvällä tavalla merkityt 
tiedot:

Or. de

Perustelu

Vaatimukset eivät ole selkeitä. Merkintädirektiivin säännökset ovat aiemmin osoittautuneet 
hyväksi ratkaisuksi eivätkä tarvitse byrokraattisia lisätäsmennyksiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 106
24 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) elintarvikelisäaineen myyntinimitys, joka 
muodostetaan kyseiseen 
elintarvikelisäaineeseen sovellettavissa 
yhteisön säännöksissä säädetystä 
nimityksestä ja sen E-numerosta; 

a) elintarvikelisäaineen myyntinimitys, joka 
muodostetaan kyseiseen 
elintarvikelisäaineeseen sovellettavissa 
yhteisön säännöksissä säädetystä 
nimityksestä tai sen E-numerosta;

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden merkinnöistä annetun direktiivin 2000/13/EY 6 artiklassa todetaan, että 
liitteessä II lueteltuihin luokkiin kuuluvat ainesosat (elintarvikelisäaineet, mukaan luettuna 
makeutusaineet) "on ilmoitettava kyseisellä ryhmänimellä ja siihen liitetyllä yksilöllisellä 
nimellä tai EY-numerolla". Johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi ja kuluttajien 
hämmentämisen välttämiseksi tämän säädöksen olisi vastattava elintarvikkeiden merkinnöistä 
annettua direktiiviä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 107
24 artiklan 3 kohta

3. Polyoleja ja/tai aspartaamia ja/tai 
aspartaamiasesulfaamisuolaa sisältävien 
pöydässä käytettävien makeutusaineiden 
pakkausmerkinnöissä on oltava seuraavat 
varoitukset:

3. Polyoleja ja/tai aspartaamia ja/tai 
aspartaamiasesulfaamisuolaa sisältävien 
pöydässä käytettävien makeutusaineiden ja 
muiden elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä on oltava seuraavat 
varoitukset:

a) polyolit: ”liiallisella käytöllä voi olla 
laksatiivisia vaikutuksia”;

a) polyolit: ”käytöllä voi olla laksatiivisia 
vaikutuksia”;

b) aspartaami/aspartaamiasesulfaamisuola: 
”sisältää fenyylialaniinin lähteen”.

b) aspartaami/aspartaamiasesulfaamisuola: 
”sisältää fenyylialaniinin lähteen”.

Or. en

Perustelu

Merkintävaatimukset olisi ulotettava koskemaan kaikkia polyolien ja aspartaamin lähteitä. 
Sanat "liiallinen käyttö" saisivat kuluttajat jättämään varoituksen huomiotta. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 108
24 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Atsovärejä sisältävien elintarvikkeiden 
merkinnässä olisi oltava varoitus "atsovärit 
voivat aiheuttaa allergeenisia vaikutuksia".

Or. en

Perustelu

Atsovärit voivat aiheuttaa allergeenisiä reaktioita. Siksi asetuksessa olisi vaadittava selkeää 
varoitusta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 109
25 artikla

25 artikla Poistetaan.
Muut pakkausmerkintöjä koskevat 

vaatimukset
1. Edellä oleva 19–24 artikla ei rajoita 
yksityiskohtaisempien tai laajempien 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten soveltamista painoihin tai 
mittoihin tai vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden esillepanoon, luokitteluun, 
pakkaamiseen ja pakkausmerkintöihin tai 
niiden kuljetukseen.
2. Edellä olevassa 19–24 artiklassa säädetyt 
tiedot on esitettävä ostajien helposti 
ymmärtämällä kielellä.
Jäsenvaltio, jonka alueella tuotetta 
pidetään kaupan, voi omalla alueellaan 
perustamissopimuksen mukaisesti säätää, 
että kyseiset tiedot on annettava kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä yhdellä tai 
useammalla yhteisön virallisella kielellä.
Sen estämättä, mitä tämän kohdan 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
säädetään, kyseiset tiedot voidaan ilmoittaa 
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useilla kielillä.

Or. en

Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 110
25 artikla

25 artikla Poistetaan.
Muut pakkausmerkintöjä koskevat 

vaatimukset
1. Edellä oleva 19–24 artikla ei rajoita 
yksityiskohtaisempien tai laajempien 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten soveltamista painoihin tai 
mittoihin tai vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden esillepanoon, luokitteluun, 
pakkaamiseen ja pakkausmerkintöihin tai 
niiden kuljetukseen.
2. Edellä olevassa 19–24 artiklassa säädetyt 
tiedot on esitettävä ostajien helposti 
ymmärtämällä kielellä.
Jäsenvaltio, jonka alueella tuotetta 
pidetään kaupan, voi omalla alueellaan 
perustamissopimuksen mukaisesti säätää, 
että kyseiset tiedot on annettava kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä yhdellä tai 
useammalla yhteisön virallisella kielellä.
Sen estämättä, mitä tämän kohdan 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
säädetään, kyseiset tiedot voidaan ilmoittaa 
useilla kielillä.

Or. en

Perustelu

Ks. 19 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 111
26 artiklan 1 kohta

1. Elintarvikelisäaineen valmistajan tai 
käyttäjän on viipymättä ilmoitettava 
komissiolle uusista tieteellisistä tai 
teknisistä tiedoista, jotka saattavat vaikuttaa 
elintarvikelisäaineen turvallisuusarviointiin. 

1. Elintarvikelisäaineen valmistajan tai 
käyttäjän on viipymättä ilmoitettava 
komissiolle tiedossaan ja käytettävissään 
olevista tieteellisistä tai teknisistä tiedoista, 
jotka saattavat vaikuttaa 
elintarvikelisäaineen turvallisuusarviointiin.

Or. de

Perustelu

Elintarvikelisäaineiden valmistajilla ei tavallisesti ole tietoja lisäaineiden tosiasiallisista 
käyttötarkoituksista. Vastaanottajat voivat käyttää aineita eri aloilla tai eri 
elintarvikeluokissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 112
26 artiklan 2 kohta

2. Elintarvikelisäaineen valmistajan tai 
käyttäjän on ilmoitettava komissiolle sen 
pyynnöstä elintarvikelisäaineen 
tosiasiallisesta käytöstä.

2. Elintarvikelisäaineen valmistajien ja
käyttäjien on tehtävä yhteistyötä komission 
kanssa hankittaessa tietoa
elintarvikelisäaineen tosiasiallisesta 
käytöstä. Annettuja tietoja on käsiteltävä 
luottamuksellisesti.

Or. en

Perustelu

Elintarvikelisäaineiden valmistajilla ja käyttäjillä on elintarvikkeiden tuotantoketjun 
avaintekijöinä saatavillaan erilaisia tietoja. Sekä valmistajien että käyttäjien olisi tehtävä 
yhteistyötä, jotta ne voivat auttaa komissiota kokoamaan tietoa elintarvikelisäaineen 
tosiasiallisesta käytöstä. Näitä tietoja olisi kuitenkin käsiteltävä luottamuksellisesti, jotta 
vältetään kaupallisten tai tieteelliseen tutkimukseen ja kehitykseen liittyvien etujen 
vaarantuminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 113
26 artiklan 2 kohta

2. Elintarvikelisäaineen valmistajan tai 
käyttäjän on ilmoitettava komissiolle sen 
pyynnöstä elintarvikelisäaineen 
tosiasiallisesta käytöstä.

2. Elintarvikelisäaineen valmistajan tai 
käyttäjän on ilmoitettava komissiolle sen 
pyynnöstä elintarvikelisäaineen 
tosiasiallisesta käytöstä, kun hänellä on 
saatavillaan tietoja. Annettuja tietoja on 
käsiteltävä luottamuksellisesti.

Or. de

Perustelu

Elintarvikelisäaineiden valmistajilla ei tavallisesti ole tietoja lisäaineiden tosiasiallisista 
käyttötarkoituksista. Vastaanottajat voivat käyttää aineita eri aloilla tai eri 
elintarvikeluokissa. Lisäksi erityisesti tuotantomääriä koskevat tiedot kuuluvat 
liikesalaisuuksiin ja niitä olisi siksi käsiteltävä luottamuksellisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 114
27 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
elintarvikelisäaineiden kulutuksen ja käytön 
seurantajärjestelmiä ja raportoitava 
havainnoistaan vuosittain komissiolle ja 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’). 

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
riskipohjaiseen lähestymistapaan 
perustuvia elintarvikelisäaineiden 
kulutuksen ja käytön seurantajärjestelmiä ja 
raportoitava havainnoistaan riittävän usein 
komissiolle ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’).

Or. de

Perustelu

Vuosittainen ilmoittamisvelvollisuus on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
tapauksessa liian byrokraattinen ja toteuttamiskelvoton. Myös lisäarvo vaikuttaa 
kyseenalaiselta, koska arviointi tuskin on mahdollista. Järkevämmältä vaikuttaa valvonta, 
jossa keskitytään riskeihin ja mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 115
27 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
elintarvikelisäaineiden kulutuksen ja käytön 
seurantajärjestelmiä ja raportoitava 
havainnoistaan vuosittain komissiolle ja 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’). 

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
riskipohjaiseen lähestymistapaan 
perustuvia elintarvikelisäaineiden 
kulutuksen ja käytön seurantajärjestelmiä ja 
raportoitava havainnoistaan vuosittain 
komissiolle ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’).

Or. en

Perustelu

On tärkeää kohdentaa voimavarat sinne, missä niistä voi olla eniten hyötyä. Valvonta olisi 
keskitettävä niihin lisäaineisiin, joiden tapauksessa hyväksyttävän päivittäisen saannin 
ylittävän kulutuksen vaara on suuri.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 116
27 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
elintarvikelisäaineiden kulutuksen ja käytön 
seurantajärjestelmiä ja raportoitava 
havainnoistaan vuosittain komissiolle ja 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’). 

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
riskipohjaiseen lähestymistapaan 
perustuvia elintarvikelisäaineiden 
kulutuksen ja käytön seurantajärjestelmiä ja 
raportoitava havainnoistaan riittävän usein 
komissiolle ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’).

Or. de

Perustelu

Vuosittainen ilmoittamisvelvollisuus on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
tapauksessa liian byrokraattinen ja toteuttamiskelvoton. Myös lisäarvo vaikuttaa 
kyseenalaiselta, koska arviointi tuskin on mahdollista. Järkevämmältä vaikuttaa valvonta, 
jossa keskitytään riskeihin ja mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott

Tarkistus 117
27 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
elintarvikelisäaineiden kulutuksen ja käytön 
seurantajärjestelmiä ja raportoitava 
havainnoistaan vuosittain komissiolle ja 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’). 

1. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä erityisesti 
raskaana olevien naisten, imeväisten ja 
lasten elintarvikelisäaineiden kulutuksen ja 
käytön seurantajärjestelmiä ja raportoitava 
havainnoistaan vuosittain komissiolle ja 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
(jäljempänä ’viranomainen’).

Or. en

Perustelu

Joillakin lisäaineilla on hyvin erilaiset vaikutukset imeväisiin ja pikkulapsiin, koska näiden 
kehot kehittyvät ja kasvavat. Esimerkiksi natriumglutamaatilla ja muilla eksotoksiineilla on 
tutkimuksissa todettu olevan neurodegeneratiivisia vaikutuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 118
27 artiklan 2 kohta

2. Viranomaisen kuulemisen jälkeen voidaan 
hyväksyä 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen yhteiset menetelmät, 
joilla jäsenvaltiot keräävät tietoja 
elintarvikelisäaineiden saannista ravinnon 
mukana yhteisössä.

2. Viranomaisen kuulemisen jälkeen voidaan 
hyväksyä 28 artiklan 2 a kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen yhteiset 
menetelmät, joilla jäsenvaltiot keräävät 
tietoja elintarvikelisäaineiden saannista 
ravinnon mukana yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uusien komitologiapäätösten 
määräysten kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 119
27 artiklan 2 kohta

2. Viranomaisen kuulemisen jälkeen voidaan 
hyväksyä 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen yhteiset menetelmät, 
joilla jäsenvaltiot keräävät tietoja 
elintarvikelisäaineiden saannista ravinnon 
mukana yhteisössä.

2. Viranomaisen kuulemisen jälkeen voidaan 
hyväksyä 28 artiklan 2 a kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen yhteiset 
menetelmät, joilla jäsenvaltiot keräävät 
tietoja elintarvikelisäaineiden saannista 
ravinnon mukana yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Tehokas valvonta edellyttää, että menetelmien hyväksymiseen sovelletaan valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 120
27 artiklan 2 kohta

2. Viranomaisen kuulemisen jälkeen 
voidaan hyväksyä 28 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteiset 
menetelmät, joilla jäsenvaltiot keräävät 
tietoja elintarvikelisäaineiden saannista 
ravinnon mukana yhteisössä.

2. Viranomaisen kuulemisen jälkeen on 
hyväksyttävä 28 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteiset 
menetelmät, joilla jäsenvaltiot keräävät 
tietoja elintarvikelisäaineiden saannista 
ravinnon mukana yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Yhteinen menetelmä on tarpeen, jotta voidaan varmistaa koottujen tietojen vertailukelpoisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 121
30 artiklan 1 kohta

1. Elintarvikelisäaineet, jotka on ennen 
tämän asetuksen voimaantulopäivää 

1. Elintarvikelisäaineet, jotka on ennen 
tämän asetuksen voimaantulopäivää 
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hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa 
direktiivien 94/35/EY, 94/36/EY ja 95/2/EY 
nojalla, sekä kyseisten aineiden käyttöä 
koskevat edellytykset sisällytetään tämän 
asetuksen liitteeseen II sen jälkeen, kun on 
tarkasteltu uudelleen 28 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, 
täyttävätkö ne tämän asetuksen 5, 6 ja 
7 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun ei sisälly 
viranomaisen suorittamaa uutta 
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […].

hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa 
direktiivien 94/35/EY, 94/36/EY ja 95/2/EY 
nojalla, sekä kyseisten aineiden käyttöä 
koskevat edellytykset sisällytetään tämän 
asetuksen liitteeseen II sen jälkeen, kun on 
tarkasteltu uudelleen, täyttävätkö ne tämän 
asetuksen 5, 6 ja 7 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkastelu on saatettava 
päätökseen viimeistään […].

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta asetuksen liitteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset säilyvät 
yhteispäätösmenettelyn piirissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 122
30 artiklan 1 kohta

1. Elintarvikelisäaineet, jotka on ennen 
tämän asetuksen voimaantulopäivää 
hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa 
direktiivien 94/35/EY, 94/36/EY ja 95/2/EY 
nojalla, sekä kyseisten aineiden käyttöä 
koskevat edellytykset sisällytetään tämän 
asetuksen liitteeseen II sen jälkeen, kun on 
tarkasteltu uudelleen 28 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen, 
täyttävätkö ne tämän asetuksen 5, 6 ja 
7 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun ei sisälly 
viranomaisen suorittamaa uutta 
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […].

1. Elintarvikelisäaineet, jotka on ennen 
tämän asetuksen voimaantulopäivää 
hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa 
direktiivien 94/35/EY, 94/36/EY ja 95/2/EY 
nojalla, sekä kyseisten aineiden käyttöä 
koskevat edellytykset sisällytetään tämän 
asetuksen liitteeseen II sen jälkeen, kun on 
tarkasteltu uudelleen 28 artiklan
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, 
täyttävätkö ne tämän asetuksen 5, 6 ja 
7 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun ei sisälly 
viranomaisen suorittamaa uutta 
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […]. 

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uusien komitologiapäätösten 
määräysten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 123
30 artiklan 1 kohta

1. Elintarvikelisäaineet, jotka on ennen 
tämän asetuksen voimaantulopäivää 
hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa 
direktiivien 94/35/EY, 94/36/EY ja 95/2/EY 
nojalla, sekä kyseisten aineiden käyttöä 
koskevat edellytykset sisällytetään tämän 
asetuksen liitteeseen II sen jälkeen, kun on 
tarkasteltu uudelleen 28 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen, 
täyttävätkö ne tämän asetuksen 5, 6 ja 
7 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun ei sisälly
viranomaisen suorittamaa uutta 
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […].

1. Elintarvikelisäaineet, jotka on ennen 
tämän asetuksen voimaantulopäivää 
hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa 
direktiivien 94/35/EY, 94/36/EY ja 95/2/EY 
nojalla, sekä kyseisten aineiden käyttöä 
koskevat edellytykset sisällytetään tämän 
asetuksen liitteeseen II sen jälkeen, kun on 
tarkasteltu uudelleen 28 artiklan
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, 
täyttävätkö ne tämän asetuksen vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun sisältyy viranomaisen 
suorittama uusi riskinarviointi. 
Uudelleentarkastelu on saatettava 
päätökseen viimeistään […]. 

Or. en

Perustelu

Uudelleentarkasteluun on sovellettava uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Tällöin 
on varmistettava täyttyvätkö kaikki uuden asetuksen vaatimukset. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 124
30 artiklan 2 kohta

2. Elintarvikelisäaineet, jotka on hyväksytty 
käytettäväksi elintarvikelisäaineissa 
direktiivin 95/2/EY liitteen V mukaisina 
sallittuina kantaja-aineina, sekä niiden 
käyttöä koskevat edellytykset sisällytetään 
tämän asetuksen liitteessä III olevaan 
1 osaan, kun on tarkasteltu uudelleen 

2. Elintarvikelisäaineet, jotka on hyväksytty 
käytettäväksi elintarvikelisäaineissa 
direktiivin 95/2/EY liitteen V mukaisina 
sallittuina kantaja-aineina, sekä niiden 
käyttöä koskevat edellytykset sisällytetään 
tämän asetuksen liitteessä III olevaan 
1 osaan, kun on tarkasteltu uudelleen, 
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28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, täyttävätkö ne 
tämän asetuksen 5 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun ei sisälly 
viranomaisen suorittamaa uutta 
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […].

täyttävätkö ne tämän asetuksen 5 artiklan 
vaatimukset. Uudelleentarkasteluun ei 
sisälly viranomaisen suorittamaa uutta
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […].

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta asetuksen liitteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset säilyvät 
yhteispäätösmenettelyn piirissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 125
30 artiklan 2 kohta

2. Elintarvikelisäaineet, jotka on hyväksytty 
käytettäväksi elintarvikelisäaineissa 
direktiivin 95/2/EY liitteen V mukaisina 
sallittuina kantaja-aineina, sekä niiden 
käyttöä koskevat edellytykset sisällytetään 
tämän asetuksen liitteessä III olevaan 
1 osaan, kun on tarkasteltu uudelleen 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, täyttävätkö ne tämän 
asetuksen 5 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun ei sisälly 
viranomaisen suorittamaa uutta 
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […].

2. Elintarvikelisäaineet, jotka on hyväksytty 
käytettäväksi elintarvikelisäaineissa 
direktiivin 95/2/EY liitteen V mukaisina 
sallittuina kantaja-aineina, sekä niiden 
käyttöä koskevat edellytykset sisällytetään 
tämän asetuksen liitteessä III olevaan 
1 osaan, kun on tarkasteltu uudelleen 
28 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen, täyttävätkö ne tämän asetuksen 
5 artiklan vaatimukset. 
Uudelleentarkasteluun ei sisälly 
viranomaisen suorittamaa uutta 
riskinarviointia. Uudelleentarkastelu on 
saatettava päätökseen viimeistään […].

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uusien komitologiapäätösten 
määräysten kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 126
30 artiklan 4 kohta

4. Aiheellisia siirtymätoimenpiteitä voidaan 
hyväksyä 28 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

4. Aiheellisia siirtymätoimenpiteitä voidaan 
hyväksyä 28 artiklan 2 a kohdassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uusien komitologiapäätösten 
määräysten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 127
31 artiklan 1 kohta

1. Viranomainen suorittaa uuden 
riskinarvioinnin elintarvikelisäaineille, jotka 
on hyväksytty ennen tämän asetuksen 
voimaantulopäivää. 

1. Viranomainen suorittaa uuden 
riskinarvioinnin elintarvikelisäaineille, jotka 
olivat markkinoilla tämän asetuksen 
voimaaantulopäivänä mutta joita 
tieteellinen elintarvikekomitea tai 
viranomainen ei ole tarkastanut ja joille ne 
eivät ole antaneet hyväksyntää. Näiden 
lisäaineiden markkinoilla olo sallitaan 
siihen asti kunnes viranomainen suorittaa 
uuden riskinarvioinnin.

Or. en

Perustelu

EU:ssa on 1990-luvun alusta lähtien sovellettu viimeisimpään tieteelliseen tietoon perustuvia 
kehittyneitä turvallisuuden arviointimenettelyjä. Useimmat markkinoilla tällä hetkellä olevista 
lisäaineista ovat käyneet läpi tämän turvallisuusarvioinnin, ja ne on todettu turvallisiksi. 
Elintarvikkeet, joille täydellistä turvallisuustarkastusta ei ole tehty aikaisemman 
lainsäädännön puitteissa ja joita on kulutettu huomattavia määriä ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa ja joiden tapauksessa turvallisuuskysymyksiä ei ole esitetty, olisi sallittava 
markkinoilla siihen asti, kunnes viranomainen suorittaa uuden riskinarvioinnin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 128
31 artiklan 2 kohta

2. Viranomaisen kuulemisen jälkeen 
hyväksytään kyseisiä lisäaineita koskeva
arviointiohjelma vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä 28 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Arviointiohjelma julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Viranomaisen suorittama riskinarviointi 
sisältyy menettelyyn, jossa komissio 
komitean avustamana tarkastelee 
uudelleen kaikkia elintarvikelisäaineita, 
joilla on ollut hyväksyntä ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa. 
Uudelleentarkastelu suoritetaan tässä 
asetuksessa vahvistettavien 
hyväksyntäehtojen perusteella sekä
aineiden saantia ja riskinhallintaa 
koskevan arvioinnin perusteella.
Kaikki elintarvikelisäaineet, joiden 
hyväksynnät aiotaan edelleen pitää 
voimassa yhteisössä, olisi siirrettävä tämän 
asetuksen liitteissä II ja III oleviin yhteisön 
luetteloihin. Tämän asetuksen liitettä III 
olisi täydennettävä muilla 
elintarvikelisäaineilla, joita käytetään 
elintarvikelisäaineissa ja -entsyymeissä, 
sekä niiden käyttöä koskevilla edellytyksillä 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien ja elintarvikearomien 
yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o […] 
mukaisesti. Sopivan siirtymäajan 
varmistamiseksi liitteen III säännöksiä, 
lukuun ottamatta elintarvikelisäaineiden 
kantaja-aineita koskevia säännöksiä, ei 
sovellettaisi [1.1.2011] asti.
Uudelleentarkastelu tehdään 
arviointiohjelman perusteella, joka 
hyväksytään viranomaisen kuulemisen 
jälkeen vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. Arviointiohjelma 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta asetuksen liitteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset säilyvät 
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yhteispäätösmenettelyn piirissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 129
34 artiklan 3 a alakohta (uusi)

Elintarvikkeita, jotka eivät vastaa tämän 
asetuksen vaatimuksia mutta jotka on 
valmistettu yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti, voidaan pitää kaupan niiden 
säilyvyysajan päättymiseen asti.

Or. de

Perustelu

Koska elintarvikelisäaineasetus sisältää osaksi uusia tai rajoittavia merkintää koskevia 
säännöksiä, tarvitaan riittävä siirtymäsäännös.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 130
Liite I, kohta 5

5. ”Kantaja-aineet” ovat aineita, joita 
käytetään liuottamaan, laimentamaan, 
hajottamaan tai muutoin fyysisesti 
muuttamaan elintarvikelisäainetta tai aromia
tai elintarvike-entsyymiä muuttamatta sen 
teknistä tehtävää (ja ilman omaa teknistä 
vaikutusta) käsittelyn, annostelun tai käytön 
helpottamiseksi.

5. ”Kantaja-aineet” ovat aineita, joita 
käytetään liuottamaan, laimentamaan, 
hajottamaan tai muutoin fyysisesti 
muuttamaan elintarvikelisäainetta tai 
elintarvikearomia, elintarvike-entsyymiä, 
ravintoainetta ja/tai muuta 
elintarvikkeeseen (tai ravintolisään) 
ravitsemuksellisia tai fysiologisia 
vaikutuksia varten lisättyä ainetta
muuttamatta sen teknistä tehtävää (ja ilman
omaa teknistä vaikutusta) käsittelyn, 
annostelun tai käytön helpottamiseksi.

Or. en

Perustelu

1. Kantaja-aineita (elintarvikelisäaineita ja/tai elintarvikkeen ainesosia) tarvitaan hyvin usein 
helpottamaan ravintoaineiden käsittelyä elintarvikkeissa ja ravintolisissä. Vastaava tekninen 
tarve on lisäaineilla ja aromeilla, joita myös käytetään vähäisessä määrin.
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2. Ravintovalmisteissa sallittuja kantaja-aineita koskeva yhdenmukaistaminen on tarpeen, kun 
otetaan huomioon ravintolisiä ja elintarvikkeiden täydentämistä koskeva viimeisin 
sääntelykehitys. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 131
Liite I, kohta 5

5. ”Kantaja-aineet” ovat aineita, joita 
käytetään liuottamaan, laimentamaan, 
hajottamaan tai muutoin fyysisesti 
muuttamaan elintarvikelisäainetta tai aromia
tai elintarvike-entsyymiä muuttamatta sen 
teknistä tehtävää (ja ilman omaa teknistä 
vaikutusta) käsittelyn, annostelun tai käytön 
helpottamiseksi.

5. ”Kantaja-aineet” ovat aineita, joita 
käytetään liuottamaan, laimentamaan, 
hajottamaan tai muutoin fyysisesti 
muuttamaan elintarvikelisäainetta tai 
elintarvikearomia tai elintarvike-entsyymiä, 
ravintoaineita tai muita ravitsemuksellisesti 
tai fysiologisesti vaikuttavia aineita
muuttamatta sen teknistä tehtävää (ja ilman 
omaa teknistä vaikutusta) käsittelyn, 
annostelun tai käytön helpottamiseksi.

Or. de

Perustelu

Kantaja-aineita käytetään paitsi elintarvikelisäaineiden, -aromien ja -entsyymien yhteydessä 
niin myös ravintoaineiden ja muiden ravitsemuksellisesti tai fysiologisesti vaikuttavien 
aineiden kanssa. Codex Alimentarius -järjestelmän elintarvikelisäaineita koskevan yleisen
standardin yhteydessä keskustellaan tällä hetkellä myös määritelmän täydentämisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 132
Liite I, kohta 5

5. ”Kantaja-aineet” ovat aineita, joita 
käytetään liuottamaan, laimentamaan, 
hajottamaan tai muutoin fyysisesti 
muuttamaan elintarvikelisäainetta tai aromia
tai elintarvike-entsyymiä muuttamatta sen 
teknistä tehtävää (ja ilman omaa teknistä 
vaikutusta) käsittelyn, annostelun tai käytön 
helpottamiseksi.

5. ”Kantaja-aineet” ovat aineita, joita 
käytetään liuottamaan, laimentamaan, 
hajottamaan tai muutoin fyysisesti 
muuttamaan elintarvikelisäainetta tai 
elintarvikearomia tai elintarvike-entsyymiä, 
ravintoainetta tai muuta ainetta 
ravitsemuksellisia tai fysiologisia 
vaikutuksia varten muuttamatta sen teknistä 
tehtävää (ja ilman omaa teknistä vaikutusta) 
käsittelyn, annostelun tai käytön 
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helpottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kantaja-aineita käytetään paitsi elintarvikelisäaineiden, aromien ja elintarvike-entsyymien 
yhteydessä niin myös ravintoaineiden ja muiden ravitsemuksellisesti tai fysiologisesti 
vaikuttavien aineiden kanssa. Vastaava tekninen tarve on lisäaineilla ja aromeilla, joita myös 
käytetään vähäisessä määrin. Ravintovalmisteissa sallittuja kantaja-aineita koskeva 
yhdenmukaistaminen on tarpeen, kun otetaan huomioon ravintolisiä ja elintarvikkeiden 
täydentämistä koskeva sääntelykehitys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 133
Liite III, otsikko

Yhteisössä elintarvikelisäaineissa ja
elintarvike-entsyymeissä käytettäväksi 
hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden 
luettelo ja niiden käyttöä koskevat 
edellytykset.

Yhteisössä elintarvikelisäaineissa,
elintarvike-entsyymeissä ja 
elintarvikearomeissa käytettäväksi 
hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden 
luettelo ja niiden käyttöä koskevat 
edellytykset.

Or. de

Perustelu

Kattavan ja tiukan lainsäädännön saavuttamiseksi aromit olisi mainittava erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 134
Liite III, 3 a osa (uusi)

Osa 3 a Elintarvikearomien lisäaineet 

Or. de

Perustelu

Kattavan ja tiukan lainsäädännön saavuttamiseksi aromit olisi otettava mukaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 135
Liite III, 3 b osa (uusi)

Osa 3 b Ravintoaineiden kantaja-aineet 

Or. de

Perustelu

Kattavan ja tiukan lainsäädännön saavuttamiseksi kantaja-aineet olisi otettava mukaan.


