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* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) 
nr 1576/89, nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrust (EÜ) nr 2232/96 ja direktiivi 
2000/13/EÜ
(KOM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0427)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikleid 37 ning 95, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0259/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007);

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 5

(5) Käesoleva määruse reguleerimisala 
peaks inimeste tervise kaitsmiseks 
hõlmama lõhna- ja maitseaineid, lõhna- ja 
maitseainete lähtematerjale ning lõhna- ja 
maitseaineid sisaldavat toitu. See peaks 
hõlmama ka teatavaid lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosi, mida 

(5) Käesoleva määruse reguleerimisala 
peaks inimeste tervise kaitsmiseks 
hõlmama lõhna- ja maitseaineid, lõhna- ja 
maitseainete lähtematerjale ning lõhna- ja 
maitseaineid sisaldavat toitu. See peaks 
hõlmama ka teatavaid lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosi, mida 

  
1 ELTs seni avaldamata.



PE 384.469v01-00 6/14 PR\651072ET.doc

ET

lisatakse toidule peamiselt lõhna ja maitse 
andmise eesmärgil ning mis aitavad 
oluliselt kaasa teatavate looduslikult 
esinevate soovimatute ainete („lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosad”), 
nende lähteainete ja neid sisaldava toidu 
esinemisele toidus.

lisatakse toidule peamiselt lõhna ja maitse 
andmise eesmärgil ning mis aitavad kaasa 
teatavate looduslikult esinevate 
soovimatute ainete („lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosad”), 
nende lähteainete ja neid sisaldava toidu 
esinemisele toidus.

Selgitus

Pidades silmas III lisa, ei ole sõna „oluliselt” piisavalt täpne, et määratleda lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosade kategooriat, mis aitavad kaasa looduslikult esinevate 
soovimatute ainete esinemisele toidus. Seetõttu tuleks see välja jätta.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 22

(22) Teabega seotud erinõuded peavad 
tagama, et tarbijaid ei eksitata seoses 
looduslike lõhna- ja maitseainete 
tootmiseks kasutatud lähtematerjaliga.
Märkida tuleb näiteks vanilliini lähteaine, 
mis saadakse puidust.

(22) Teabega seotud erinõuded peavad 
tagama, et tarbijaid ei eksitata seoses 
looduslike lõhna- ja maitseainete 
tootmiseks kasutatud lähtematerjaliga. 

Selgitus

Kui selle sissejuhatava sätte mõte on selgitada edastatava teabe liiki, mille eesmärk on tagada, 
et tarbijaid ei eksitataks, siis ei piisa ainult ühe näite toomisest.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 25

(25) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed peavad olema 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused13.

(25) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed peavad olema 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused13. 

13 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 13 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on 
muudetud otsusega nr 2006/512/EÜ (ELT L 200, 
22.7.2006, lk 11.).
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Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad toiduainetes kasutatavate lõhna-
ja maitseainete ning lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosade 
kohta, et tagada siseturu tõhus toimimine 
ning inimeste tervisekaitse ja tarbijakaitse 
kõrge tase.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad toiduainetes kasutatavate lõhna-
ja maitseainete ning lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosade 
kohta, et tagada inimeste tervisekaitse ja 
tarbijakaitse kõrge tase ning siseturu tõhus 
toimimine.

Selgitus

EÜ asutamislepingu artiklis 95, mis sätestab käesoleva määruse õigusliku aluse, märgitakse 
esmalt siseturu tõhusat toimimist ning alles siis inimeste tervisekaitse ja tarbijakaitse kõrget 
taset. Siiski jätaks see järjestus käesoleva määruse, mis rakendab 2000. aasta toiduohutuse 
valge raamatu eesmärke, puhul mulje, et määrus oli ette nähtud peamiselt siseturu 
konkurentsivõime edendamiseks ning et inimeste tervisekaitse ja tarbijakaitse olid 
teisejärgulised.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A

(a) lõhna- ja maitseainete suhtes, mida 
kasutatakse või mis on ette nähtud 
kasutamiseks toiduainetes, välja arvatud
määruse (EÜ) nr 2065/2003 
reguleerimisalasse kuuluvate 
suitsutuspreparaatide suhtes;

(a) lõhna- ja maitseainete suhtes, mida 
kasutatakse või mis on ette nähtud 
kasutamiseks toiduainetes, sealhulgas 
määruse (EÜ) nr 2065/2003 
reguleerimisalasse mittekuuluvate 
suitsutuspreparaatide suhtes;

Selgitus
Kuna määrusega nr 2065/2003 kehtestatakse erisätted teatud suitsutuspreparaatide, kuid mitte 
kõikide suitsutuspreparaatide kohta, võib tekkida õiguslik vaakum. Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada suitsutuspreparaatide kohta, mis jäävad väljapoole määruse nr 2065/2003 
reguleerimisala.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 2 LÕIGE 3

3. Vajadusel võib artikli 18 lõikes 2 3. Vajadusel võib artikli 18 lõikes 2 a
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osutatud korra kohaselt otsustada, kas 
teatav aine või ainete segu, materjal või 
toidu liik kuulub või ei kuulu käesoleva 
määruse reguleerimisalasse.

osutatud kontrolliga regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt otsustada, kas teatav 
aine või ainete segu, materjal või toidu liik 
kuulub või ei kuulu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 3 LÕIKE 2 PUNKT B

(b) lõhna- ja maitseühend – teatav 
keemiline aine, millel on lõhna- ja 
maitseomadused;

(b) lõhna- ja maitseühend – teatav 
keemiline aine, millel on lõhna- ja 
maitseomadused ning mis saadakse 
vastavate „looduslike” protsesside või 
keemilise sünteesi tulemusel;

Selgitus

Käesolevas artiklis on lõhna- ja maitseühendi määratlus seotud artikliga 14, mis reguleerib 
toidu märgistamist. Kuna „loodusidentsed” ained on keemiliselt identsed „looduslike” 
ainetega, puudub vajadus sünteetiliste lõhna- ja maitseainete erimääratluse järele. Siiski on 
mõistlik teha see viide tarbijatele arusaadava ja täieliku teabe edastamise tõttu.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 3 LÕIGE 4

4. Vajaduse korral võib artikli 18 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt otsustada, kas 
teatav aine kuulub või ei kuulu mõnda 
lõike 2 punktides b–j nimetatud rühma.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 4 PUNKT B A (uus)

(b a) neil on eeliseid tarbijate jaoks ning 
need toovad tarbijatele kasu.
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Selgitus

Lõhna- ja maitseainete heakskiitmine ei ole mitte ainult toksikoloogilise ohutuse vaid ka toidu 
ülemääraste lõhna- ja maitseainete mõistlikkuse küsimus, millel võib toiduainete turul olla 
ebasoovitav kõrvalmõju konkurentsile. Heakskiidumenetlus peaks seetõttu hõlmama tingimusi 
seoses eeliste ja kasuga tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 5 LÕIGE 3

3. Lõike 2 rakendamise üksikasjalikud 
eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 
2 osutatud korra kohaselt.

3. Lõike 2 rakendamise üksikasjalikud 
eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 
2 a osutatud kontrolliga regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 7 LÕIKE 2 TEINE LÕIK

Pärast toiduohutusameti arvamuse saamist 
võtab komisjon vajaduse korral meetmed 
artikli 18 lõikes 2 osutatud korras. Need 
meetmed sätestatakse vastavalt vajadusele 
lisades III, IV ja/või V.

Pärast toiduohutusameti arvamuse saamist 
võtab komisjon vajaduse korral meetmed 
artikli 18 lõikes 2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt. 
Need meetmed sätestatakse vastavalt 
vajadusele lisades III, IV ja/või V.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 12
ARTIKKEL 12

Lõhna- ja maitseaineid, mis ei ole ette 
nähtud müügiks lõpptarbijale, võib 
turustada vaid juhul, kui nende pakendile, 
mahutitele või saatedokumentidesse on 
märgitud artiklites 13 ja 14 ettenähtud 
andmed, mis peavad olema selgesti 
nähtavad, loetavad ja kustumatud.

Lõhna- ja maitseaineid, mis ei ole ette 
nähtud müügiks lõpptarbijale, võib 
turustada vaid juhul, kui nende pakendile, 
mahutitele või saatedokumentidesse on 
märgitud artiklites 13 ja 14 ettenähtud 
andmed, mis peavad olema selgesti 
nähtavad, loetavad ja kustumatud. See ei 
tähenda, et riigid ei võiks kehtestada 
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üksikasjalikumaid või rangemaid sätteid.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 13 LÕIKE 1 PUNKT E

(e) iga komponendi või komponendirühma, 
mille kasutamisel toidus kohaldatakse 
koguselist piirangut, maksimaalne kogus 
ja/või piisav, selge ja kergestimõistetav 
teave, mis võimaldab ostjal järgida 
käesoleva määruse või muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide tingimusi;

(e) iga komponendi või komponendirühma, 
mille kasutamisel toidus kohaldatakse 
koguselist piirangut, maksimaalne kogus 
ja/või piisav, selge ja kergestimõistetav 
teave, mis võimaldab ostjal järgida 
käesoleva määruse või muude asjakohaste 
ühenduse õigusaktide, sealhulgas määruse 
1829/2003 tingimusi;

Selgitus

Viidates määruse 1829/2003 tähtsusele toiduohutuse osas, tuleks seda otseselt mainida.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 14 LÕIKE 4 ESIMENE LÕIK

4. Mõistet „looduslik” võib kasutada vaid 
koos viitega toidule, toidurühmale või 
taimsele või loomsele lõhna- ja maitseaine 
lähteainele, kui vähemalt 90% [w/w] 
lõhna- ja maitsekomponendist on saadud 
nimetatud lähtematerjalist.

4. Mõistet „looduslik” võib kasutada vaid 
koos viitega toidule, toidurühmale või 
taimsele või loomsele lõhna- ja maitseaine 
lähteainele, kui vähemalt 98% [w/w] 
lõhna- ja maitsekomponendist on saadud 
nimetatud lähtematerjalist.

Selgitus

Suhe 90/10 võib tarbijaid eksitada. Kavandatud tekst võib jätta tarbijatele mulje, et lõhna- või 
maitseaine on saadud peamiselt osutatud põhikomponendist, samas kui tegelikult ülejäänud 
10% saadi täiesti teistsugustest komponentidest. Suhe peaks olema 98/2.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 17 LÕIGE 2

2. Pärast konsulteerimist 
toiduohutusametiga võivad liikmesriigid 
artikli 18 lõikes 2 osutatud korra kohaselt 
vastu võtta ühise metoodika, mille alusel 
liikmesriigid koguvad andmeid ühenduse 
loetellu kantud lõhna- ja maitseainete ning 
III lisas nimetatud ainete tarbimise ja 
kasutamise kohta.

2. Pärast konsulteerimist 
toiduohutusametiga võtavad liikmesriigid 
artikli 18 lõikes 2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt 
vastu ühise metoodika, mille alusel 
liikmesriigid koguvad andmeid ühenduse 
loetellu kantud lõhna- ja maitseainete ning 
III lisas nimetatud ainete tarbimise ja 
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kasutamise kohta.

Selgitus

Liikmesriikide aruannete andmete võrdlemisel on oluline ühise metoodika kasutamine. 
Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 17 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Ühenduse loetelu kontrollitakse iga 
10 aasta järel.

Selgitus

Kuna toidu lõhna- ja maitseainete tootmises tehnoloogiline areng jätkub, tuleks kehtestada 
tähtaeg loetelu korrapäraseks ajakohastamiseks.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 18 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
kõnealuse otsuse artiklis 8 sätestatut.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 18
ARTIKKEL 19

Käesoleva määruse II–V lisa muudatused, 
mis kajastavad teaduse ja tehnika 
edusamme, võetakse vastu artikli 18 lõikes 
2 osutatud korra kohaselt.

Käesoleva määruse II–V lisa muudatused, 
mis kajastavad teaduse ja tehnika 
edusamme, võetakse vastu artikli 18 lõikes 
2 a osutatud kontrolliga regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 19
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ARTIKLI 22 LÕIGE 3

3. Kõik asjakohased üleminekumeetmed 
võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud 
korra kohaselt.

3. Kõik asjakohased üleminekumeetmed 
võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 a
osutatud kontrolliga regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komitoloogia otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 26

III lisa lõike 1 teine taane (direktiiv 2000/13/EÜ)

– „suitsutuspreparaat” või 
„suitsutuspreparaadid”, kui 
lõhna- ja maitsekomponent 
sisaldab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr […] 
[määrus lõhna- ja 
maitseainete kohta] artikli 3 
lõike 2 punktis f määratletud 
lõhna- ja maitseaineid ning 
annab toidule suitsuse 
maitse.

– „suitsutuspreparaat” või 
„suitsutuspreparaadid” või konkreetsem 
suitsutuspreparaadi või -preparaatide 
nimetus või kirjeldus, kui lõhna- ja 
maitsekomponent sisaldab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
[…] [määrus lõhna- ja maitseainete kohta] 
artikli 3 lõike 2 punktis f määratletud 
lõhna- ja maitseaineid ning annab toidule 
suitsuse maitse.

Selgitus

Muudatusettepanek annab võimaluse osutada konkreetsele suitsutuspreparaadile, nii et 
tarbijatel oleks korrektne teave lõhe-, beekoni-, grill- ning muude lõhna- ja maitseainete 
kohta.
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SELETUSKIRI

Lõhna- ja maitseained on osa inimeste toidu ajaloolisest arengust. Vürtside lisamisega 
parandasid inimesed toidu maitset ning muutsid selle eristatavaks. Toidutehnoloogia arenguga 
on lõhna- ja maitseained isegi muutunud kaasaegse toiduvalmistamise keskseks osaks, kuna 
kõiki looduslikke lõhnu ja maitseid saab luua sünteetiliselt. Lisaks on lõhna- ja maitseainetel 
märkimisväärne turuväärtus. Tööstuslikult toodetud lõhna- ja maitseaineid saab lihtsalt 
säilitada ja kuna nad on kasutatavad terve aasta jooksul, on põhikoostisosade värskuse 
küsimus muutunud üha vähem oluliseks. 

Seni on laboris eraldatud umbes 2600 loodusidentsete lõhna- ja maitseomadustega molekuli. 
Tootjad saavad neid molekule kombineerida, et luua uusi maitseid – isegi neid, mida looduses 
ei eksisteeri. Lõhna- ja maitseained, mida meie nimetame toidu lõhna- või maitselisanditeks, 
on enamasti segud paljudest aromaatsetest valmististest, mille koostis on tavaliselt ärisaladus. 
Isegi toiduainete tootjad ei tea, millest nende toodetele lisatavad lõhna- ja maitseained 
koosnevad. 

Meie arvates on kavandatav määrus hea kava Euroopa lõhna- ja maitseaineid käsitlevate 
õigusaktide kaasajastamiseks ja lihtsustamiseks. Eeldusel, et täielikult on tagatud toiduohutus 
ja et tarbijad on kaitstud, võimaldab ettepanek lõhna- ja maitseainete tööstusel areneda edasi 
tehnoloogiliselt ning tugevdada siseturgu. Kavandatava määruse teksti osas tehtavad 
soovitatavad muudatusettepanekud väljendavad Euroopa Parlamendi panust teatud 
lahendamata küsimustele parima võimaliku lahenduse leidmiseks ja samuti Euroopa 
Parlamendi seisukohta lõhna- ja maitseaineid käsitlevate õigusaktide ja muude ELi 
rahvatervise poliitikate vahelise seose osas.

Samal ajal lisandeid käsitlevate õigusaktide lihtsustamise ja kaasajastamisega teeb EL sama 
ka lõhna- ja maitseainete alaste õigusaktidega, mille puhul lisatakse määruse pealkirja „teatud 
lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad”. Kuigi III lisa hõlmab loetelu teatud keelatud 
toidu koostisosade kohta, ning teatud teistele koostisosadele kehtestatakse lubatud ülemmäär, 
ei ole see määruses täielikult vaieldamatu kategooria. Tuleb välistada võimalus, et 
toiduainetesse satuks kogemata ebasoovitavaid aineid.

Raportöör tervitab lõhna- ja maitseainete heakskiidu menetluse lihtsustamist ja 
tsentraliseerimist, mis vähendab liikmesriikide kohustusi ja suurendab siseturul õiguskindlust. 
Raportöör toetab sätet, mille kohaselt paigutatakse turule ainult need lõhna- ja maitseained, 
mis on vastavalt Euroopa Toiduohutusameti teostatavale riskihindamisele kantud komisjoni 
lubatud ainete loetellu.

Raportöör nõustub samuti komiteemenetluse sisseviimisega, mis asendab praegust 
kaasotsustamismenetlust. See on asjalik muudatus, kuna uus komiteemenetlus annab nüüd 
Euroopa Parlamendile võimaluse kontrollida menetluse käiku, kui ta peab seda vajalikuks. 
See tähendab, et kavandatava määruse asjakohane säte, mis osutab vanale komiteemenetlusele 
(artikli 18 lõige 2) tuleb asendada uue sättega (artikli 18 lõige 2 a), et võimaldada Euroopa 
Parlamendil kontrollida otsuse tegemise käiku kõikides kavandatava määrusega hõlmatavates 
küsimustes. 
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Molekulide keemilise struktuuri identsuse tõttu oli mõistlik kõrvaldada erisus „looduslike” ja 
„loodusidentsete” (s.t sünteetiliste) lõhna- ja maitseainete vahel, kuna inimtarbimise puhul on 
oluline aine ohutus, mitte selle päritolu. Siiski pole tootmismeetodite vahelise erinevuse 
kaotamise puhul („looduslik” protsess või keemiline süntees) tegeletud tarbijakaitse 
„poliitilise” küsimusega. Tarbijad soovivad teada, millistest põhikoostisosadest lõhna-või 
maitseaine koosneb ning millist tootmisprotsessi on selle tootmiseks kasutatud. Seepärast 
nõuavad nad selget ja arusaadavat toiduainete märgistust. Kavandatav määrus vastab nendele 
nõuetele artiklis 14, mis sätestab nimetetud põhilähtematerjalist saadud „looduslike” lõhna- ja 
maitsekomponentide vähima osakaalu selleks, et lõhna- ja maitseainet saaks müüa 
kirjeldusega „looduslik”. Siiski näib artikkel 14 pigem eraldiseisvana, kuna artiklis 3 pole 
määratluste hulgas mainitud erinevust „looduslike” ja „loodusidentsete” lõhna- ja 
maitseainete vahel.

Pidades silmas tarbijate tervist pikas perspektiivis, on asjakohane küsimus suurema hulga 
toidulisandite kasutamise mõistlikkus. Väga tugevate lõhna- ja maitseainete kasutamine toidu 
madala kvaliteedi varjamiseks on otseselt seotud ELi praeguse ülekaalulisusega võitlemise 
strateegiaga.

Lõhna- ja maitseainete segude kasutamine võib varjata töödeldud (liiga rasvaste, magusate 
või soolaste) toiduainete ebatervislikku koostist või toidu koostisosade madalat kvaliteeti. 
Maitseid ja lõhnu saab tugevdada ning tarbijaid saab isegi muuta teatud tugevalt lõhnastatud 
või maitsestatud toodetest (või kaubamärkidest) sõltuvaks ja võõrutada neid algupärastest 
„looduslikest” maitsetest ja lõhnadest. 

Raportöör usub, et lõhna- ja maitseainete puhul ei ole piisav ainult toiduohutuse 
toksikoloogilise aspektiga arvestamine, mis standardiseeritud heakskiidumenetluse kohaselt 
kuulub Euroopa Toiduohutusameti vastutusalasse, vaid samuti on oluline hinnata lõhna- ja 
maitseainete toiduainetesse lisamise tegelikku vajadust. Kui me oleme nõus sellega, et on 
olemas seos söömisharjumuste ning valmistoidu üha tugevamate maitsete ja lõhnade vahel, 
siis on ka oluline rõhutada tarbijate harimise vajadust. Tarbijate pikaajaliste huvide kaitse 
seisukohast lähtuvalt on mõistlik kirjutada määrusesse sisse kriteeriumid seoses lõhna- ja 
maitseainete kasutamise eeliste ja kasuga tarbija jaoks.

Tarbijal peab samuti olema õigus valida. Neile, kes soovivad tarbida lõhna- ja maitseaineteta 
toitu või soovivad kasutada ainult „looduslikest” koostisosadest saadud lõhna- ja 
maitseaineid, tuleks seda ka võimaldada. Sellise võimaluse saab luua lihtsalt arusaadava 
toiduainete märgistamisega, mis loob aluse tarbijate teavitamiseks seoses tervislike 
toitumisharjumuste ning väiksema lõhna- ja maitseainete sisalduse eelistega.

Raportöör tervitab sätteid, mille alusel komisjon jälgib lõhna- ja maitseainete ning lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosadega seotud õigusaktide rakendamist, võttes aluseks 
liikmesriikide esitatud korralised aruanded, kuid usub, et aruandlusmeetmeid tuleks võtta ka 
selleks, et toiduainetööstused teavitaksid oma liikmesriike, kes omakorda peaksid teavitama 
komisjoni. Raportöör nõustub samuti geneetiliselt muundatud organismidest saadud lõhna- ja 
maitseainetele lubade andmise menetluse kasutuselevõtuga.
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