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**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 toidu lisaainete 
kohta
(KOM (2006)0428 – C6-0260/2006 –2006/0145 (COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM 
(2006)0428)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0260/2006);

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 36;

– 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
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikleid 95 
ja 175;

Selgitus

Kooskõlas Cardiffi protsessiga tuleb keskkonnaküsimused integreerida kõigisse ELi 
õigusaktidesse. See, mida inimene sööb, ei jää püsima tema kehasse, vaid satub 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.



PE 384.474v01-00 6/18 PR\651162ET.doc

ET

looduskeskkonda ja muutub loodusliku aineringe osaks. Isegi kui mingi aine ei kujuta endast 
terviseriski inimesele, kes tarbib seda ainet sisaldavat toodet, võib see järgnevatel etappidel 
avaldada keskkonnale ja rahvatervisele kahjulikku mõju, mida tuleks loa andmise või sellest 
keeldumise otsustamisel arvestada. Seetõttu peab määruse üheks eesmärgiks olema ka ohutu 
keskkond.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

(3) Käesoleva määrusega asendatakse 
varasemad toitudes kasutada lubatud 
lisaaineid käsitlevad direktiivid ja otsused 
eesmärgiga tagada terviklike ja tõhusate 
menetluste kaudu siseturu tõhus toimimine 
ja inimeste tervise ning tarbijate huvide 
kaitse kõrge tase.

(3) Käesoleva määrusega asendatakse 
varasemad toitudes kasutada lubatud 
lisaaineid käsitlevad direktiivid ja otsused 
eesmärgiga tagada terviklike ja tõhusate 
menetluste kaudu siseturu tõhus toimimine 
ja inimeste tervise, keskkonna ning 
tarbijate, sealhulgas teatavate ainete 
suhtes allergiliste tarbijate huvide kaitse 
kõrge tase.

Selgitus

Kooskõlas Cardiffi protsessiga tuleb keskkonnaküsimused integreerida kõigisse ELi 
õigusaktidesse. See, mida inimene sööb, ei jää püsima tema kehasse, vaid satub 
looduskeskkonda ja muutub loodusliku aineringe osaks. Isegi kui mingi aine ei kujuta endast 
terviseriski inimesele, kes tarbib seda ainet sisaldavat toodet, võib see järgnevatel etappidel 
avaldada keskkonnale ja rahvatervisele kahjulikku mõju, mida tuleks kasutusloa andmise või 
sellest keeldumise otsustamisel arvestada. Seetõttu peab määruse üheks eesmärgiks olema ka 
ohutu keskkond. Tähtis on rõhutada, et määruses tuleb arvestada ka selliste kergesti 
kahjustatavate tarbijarühmadega nagu näiteks allergikud.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 6 

(6) Käesolev määrus ei hõlma aineid, mida 
ei tarbita toiduna, vaid kasutatakse 
tahtlikult toidu töötlemiseks, ja mis jäävad 
valmistoitu vaid jääkainetena ning mis ei 
avalda valmistootele mingisugust 
tehnoloogilist mõju (abiained).

(6) Käesolev määrus ei hõlma aineid, mida 
ei tarbita toiduna, vaid kasutatakse 
tahtlikult toidu töötlemiseks, ja mis ei jää 
valmistoitu jääkainetena ning mis ei avalda 
valmistootele mingisugust tehnoloogilist 
mõju (abiained).

Selgitus

Tarbija tervise seisukohalt ei ole tähtis, kas mingit ainet on kasutatud abiainena või toidu 
lisaainena. Otsustava tähtsusega on küsimus, kas ainet jääb lõpptootesse või mitte. Muidugi 
on vaja pikka üleminekuaega, enne kui praegu abiainetena määratletud ainetele tuleb 
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sarnaselt toidu lisaainetega hakata vastavalt käesoleva määruse nõuetele väljastama 
kasutuslubasid.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 14

(14) Toidu lisaaineid tuleb hoida pideva 
vaatluse all ja neid tuleks nende 
kasutustingimuste muutumist ja uut 
teadusinfot arvestades vajaduse korral 
uuesti hinnata.

(14) Toidu lisaaineid tuleb hoida pideva 
vaatluse all ja neid tuleks nende 
kasutustingimuste muutumist ja uut 
teadusinfot arvestades vajaduse korral 
uuesti hinnata. Väljastatud kasutuslubade 
läbivaatamiseks võetakse kasutusele 
spetsiaalsed hindamiskavad.

Selgitus

Toidu lisaainetele antud kasutuslubasid tuleb jätkuvalt läbi vaadata. Lisaained tuleks seada 
tähtsuse järjekorda vastavalt sellele, kui pakiline on mingi aine kasutamise läbivaatamine. 
Selline järjestus tuleks koostada hindamiskava abil, nii et see on kõigi osapoolte jaoks selge. 
See ei takista aga komisjoni ja/või Euroopa Toiduohutusametit algatamast teatavate ainete 
kiiremat läbivaatamist.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 16 a (uus)

(16 a) Et tarbija seisukohast ei ole tähtis, 
kas toidus sisalduv aine on abiaine või 
toidu lisaaine, tuleks lõpptootesse jäävaid 
abiaineid (peale ensüümide, mille 
kasutamist reguleerib määrus
toiduensüümide kohta) käsitleda kui toidu 
lisaaineid. Selleks vajatakse aga pikka 
üleminekuaega.

Selgitus

Tarbija tervise seisukohalt ei ole tähtis, kas mingit ainet on kasutatud abiainena või toidu 
lisaainena. Otsustava tähtsusega on küsimus, kas ainet jääb lõpptootesse või mitte. Muidugi 
on vaja pikka üleminekuaega, enne kui praegu abiainetena määratletud ainetele tuleb 
sarnaselt toidu lisaainetega hakata vastavalt käesoleva määruse nõuetele väljastama 
kasutuslubasid.



PE 384.474v01-00 8/18 PR\651162ET.doc

ET

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 17 a (uus)

(17 a) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused käesoleva määruse kohaselt 
koostatava ühenduse toidu lisaainete 
loendi muutmiseks ja ajakohastamiseks. 
Kuna need on üldised meetmed ja 
mõeldud käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks, 
tühistamiseks või asendamiseks, tuleks 
need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele.

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 21

(21) Pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist peaks komisjon toiduahela ja 
loomatervishoiu alalise komitee abiga 
vaatama läbi kõigi juba antud lubade 
vastavuse sellistele kriteeriumidele nagu 
tarbimine, tehnoloogiline vajadus ja 
tarbija võimalik eksitamine, kuid välja 
arvatud ohutus. Kõik toidu lisaained, mille 
load jäävad ühenduses kehtima, tuleks 
kanda käesoleva määruse II ja III lisas 
esitatud ühenduse loeteludesse. Käesoleva 
määruse III lisa tuleks täiendada teiste 
toidu lisaainetega, mida kasutatakse toidu 
lisaainetes ja ensüümides, ning nende 
kasutustingimustega vastavalt määrusele 
(EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu 
lisaainete, toiduensüümide ning toidu 
lõhna- ja maitseainete lubade andmise 
ühtne menetlus. Asjakohase 
üleminekuperioodi võimaldamiseks ei 
kohaldata III lisa sätteid, välja arvatud 
lisaainete kandeaineid käsitlevad sätteid, 
enne [1.1.2011].

(21) Pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist peaks komisjon toiduahela ja 
loomatervishoiu alalise komitee abiga 
vaatama läbi kõigi juba antud lubade 
vastavuse käesoleva määrusega 
kehtestatud lubade väljastamise 
tingimustele. Kõik toidu lisaained, mille 
load jäävad ühenduses kehtima, tuleks 
kanda käesoleva määruse II ja III lisas 
esitatud ühenduse loeteludesse. Käesoleva 
määruse III lisa tuleks täiendada teiste 
toidu lisaainetega, mida kasutatakse toidu 
lisaainetes ja ensüümides, ning nende 
kasutustingimustega vastavalt määrusele 
(EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu 
lisaainete, toiduensüümide ning toidu 
lõhna- ja maitseainete lubade andmise 
ühtne menetlus. Asjakohase 
üleminekuperioodi võimaldamiseks ei 
kohaldata III lisa sätteid, välja arvatud 
lisaainete kandeaineid käsitlevad sätteid, 
enne [1.1.2011].
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Selgitus

Siinkohal pole vajadust käesolevas määruses toodud lubade väljastamise kriteeriumeid 
loetleda.

Muudatusettepanek 8
Artikli 1 sissejuhatav osa

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad toidus kasutatavate toidu 
lisaainete kohta, et tagada siseturu tõhus 
toimimine, inimeste tervise kaitse ja
tarbijakaitse kõrge tase.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad toidus kasutatavate toidu 
lisaainete kohta, et tagada siseturu tõhus 
toimimine, inimeste tervise kaitse ning 
keskkonna- ja tarbijakaitse kõrge tase.

Selgitus

Kooskõlas Cardiffi protsessiga tuleb keskkonnaküsimused integreerida kõigisse ELi 
õigusaktidesse. See, mida inimene sööb, ei jää püsima tema kehasse, vaid satub 
looduskeskkonda ja muutub loodusliku aineringe osaks. Isegi kui mingi aine ei kujuta endast 
terviseriski inimesele, kes tarbib seda ainet sisaldavat toodet, võib see järgnevatel etappidel 
avaldada keskkonnale ja rahvatervisele kahjulikku mõju, mida tuleks loa andmise või sellest 
keeldumise otsustamisel arvestada. Seetõttu peab määruse üheks eesmärgiks olema ka ohutu 
keskkond. 

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 lõike 2 punkt a

(a) abiained; a) abiained, mis ei jää lõpptootesse;

Selgitus

Tarbija tervise seisukohalt ei ole tähtis, kas mingit ainet on kasutatud abiainena või toidu 
lisaainena. Otsustava tähtsusega on küsimus, kas ainet jääb lõpptootesse või mitte. Muidugi 
on vaja pikka üleminekuaega, enne kui praegu abiainetena määratletud ainetele tuleb 
sarnaselt toidu lisaainetega hakata vastavalt käesoleva määruse nõuetele väljastama 
kasutuslubasid.

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 lõike 2 punkti b alapunkt iii

iii) mis ise või mille derivaatide jäägid 
võivad tahtmatult, kuid tehniliselt 
vältimatult olla lõpptootes tingimusel, et 
need ei tekita ohtu tervisele ja neil ei ole 

iii) mis ei jää lõpptootesse;
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mingit tehnoloogilist mõju lõpptootele;

Selgitus

Tarbija tervise seisukohalt ei ole tähtis, kas mingit ainet on kasutatud abiainena või toidu 
lisaainena. Otsustava tähtsusega on küsimus, kas ainet jääb lõpptootesse või mitte. Muidugi 
on vaja pikka üleminekuaega, enne kui praegu abiainetena määratletud ainetele tuleb 
sarnaselt toidu lisaainetega hakata vastavalt käesoleva määruse nõuetele väljastama 
kasutuslubasid.

Muudatusettepanek 11
Artikli 5 lõike 1 punkt a a (uus)

 a a) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei avalda see olelustsükli üheski 
järgus negatiivset mõju rahvatervisele või 
enam ohustatud elanikkonnarühmade 
tervisele;

Selgitus

Isegi kui mingi aine ei kujuta endast terviseriski inimesele, kes tarbib seda ainet sisaldavat 
toodet, võib see järgnevatel etappidel avaldada keskkonnale ja rahvatervisele kahjulikku 
mõju, mida tuleks loa andmise või sellest keeldumise otsustamisel arvestada. Seetõttu peab 
määruse üheks eesmärgiks olema ka ohutu keskkond.

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) selle järele on põhjendatud 
tehnoloogiline vajadus, mida ei saa 
rahuldada teiste majanduslikult või 
tehnoloogiliselt teostatavate vahenditega;

b) selle järele on põhjendatud 
tehnoloogiline vajadus, mida ei saa 
paremini rahuldada teiste majanduslikult 
või tehnoloogiliselt mõistlike ja 
teostatavate vahenditega;

Selgitus

Kui leidub alternatiivseid võimalusi, mis kujutavad endast väiksemat ohtu inimeste tervisele 
ja valikuvabadusele ning keskkonnale, tuleks neid kasutada esimeses järjekorras.
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Muudatusettepanek 13
Artikli 5 lõike 1 punkt c a (uus)

 c a) see ei kitsenda allergikutele 
kättesaadavat toiduvalikut.

Selgitus

Erilist tähelepanu tuleks pöörata enam ohustatud elanikerühmadele ja allergikutele. 
Enamikul neist peaks olema võimalus süüa dieettoidu asemel tavalistes poodides müüdavaid 
toiduaineid. Seepärast peaks käesoleva määruse kohaselt väljastatava loa andmise üheks 
kriteeriumiks olema, et vastava aine kasutamine ei piira allergikutele kättesaadavate 
toiduainete valikut.

Muudatusettepanek 14
Artikli 5 lõike 1 punkt c b (uus)

c b) olemasolevate teaduslike tõendite 
kohaselt ei avalda see olelustsükli üheski 
järgus negatiivset mõju keskkonnale.

Selgitus

Kooskõlas Cardiffi protsessiga tuleb keskkonnaküsimused integreerida kõigisse ELi 
õigusaktidesse. See, mida inimene sööb, ei jää püsima tema kehasse, vaid satub 
looduskeskkonda ja muutub loodusliku aineringe osaks.

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Ka juhul kui lisaaine võib avaldada 
mõju inimeste tervisele vastavalt lõike 1 
punktile a a, keskkonnale vastavalt lõike 1 
punktile c b või allergikutele 
kättesaadavate toiduainete valikule 
vastavalt lõike 1 punktile c a, võib selle 
kasutamist lubada, kui aine soodne ja 
kasulik mõju tarbijatele vastavalt lõikele 2 
kaalub üles nimetatud negatiivsed mõjud.

Selgitus

Ülalnimetatud kriteeriumite kohaselt võib lisaaine või selle kasutamise mõju olla nii 
positiivne kui negatiivne. Seepärast tuleb lõppkokkuvõttes võrrelda selle erinevaid plusse ja 
miinuseid.
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Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõike 3 punkt a

a) toit ei ole normaalse toitumise oluline 
komponent või

välja jäetud

Selgitus

Peale punktis b nimetatud juhtude ei saa toidu kvaliteedi vähenemine olla kunagi tarbijale 
kasulik.

Muudatusettepanek 17
Artikli 7 teine lõik (uus)

Seejuures ei tohi aga tekkida ohtu, et 
lisaaine kasutamine viib tarbijad 
eksiarvamusele, nagu sisaldaks toiduaine 
koostisosi, mida see tegelikult ei sisalda.

Selgitus

Mõnikord eksitab lisaainete kasutamine tarbijaid, olgugi kehtivate õigusaktide kohaselt 
kasutusloa andmise üheks tingimuseks see, et tarbijaid ei tohi eksitada. Näiteks pannakse 
vahel tootele teatavat värvi lisades tarbija ekslikult uskuma, et toode sisaldab mingit puuvilja. 
Seepärast tuleb tarbijakaitset selles küsimuses tugevdada.

Muudatusettepanek 18
Artikli 8 lõige 2

2. Seoses teaduse või tehnika arenguga 
võib vajaduse korral artikli 28 lõikes 2
osutatud korra kohaselt lisada I lisasse
täiendavaid funktsionaalrühmi.

2. Seoses teaduse või tehnika arenguga 
võib vajaduse korral artikli 28 lõikes 2 a
osutatud korra kohaselt lisada I lisasse 
täiendavaid funktsionaalrühmi.

Selgitus

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.
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Muudatusettepanek 19
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui lubatakse kasutada 
nanotehnoloogiat, kehtestatakse selleks 
vastavalt lõike 1 punktile a eraldi lubatud 
kasutustasemed.

Selgitus

Nanotehnoloogia terviseriske tuntakse veel vähe. Ei ole kindel, kas lisaaine tavapärasel 
kasutamisel lubatud kasutustase peaks langema kokku lisaaine nanoosakeste lubatud 
kasutustasemega.

Muudatusettepanek 20
Artikli 28 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

Muudatus on vajalik teksti ühtlustamiseks uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Muudatusettepanek 21
Artikli 30 lõige 1 a (uus)

1 a. Varem abiaineteks liigitatud 
lisaaineid, mis vastavalt käesolevale 
määrusele tuleb edaspidi liigitada toidu 
lisaaineteks, võib 8 aasta pikkuse 
üleminekuaja jooksul endiselt kasutada 
abiainetena. Pärast seda tuleb kasutusloa 
saamiseks nende kasutamine heaks kiita 
vastavalt käesoleva määruse nõuetele.

Selgitus

Tarbija tervise seisukohalt ei ole tähtis, kas mingit ainet on kasutatud abiainena või toidu 
lisaainena. Otsustava tähtsusega on küsimus, kas ainet jääb lõpptootesse või mitte. Muidugi 
on vaja pikka üleminekuaega, enne kui praegu abiainetena määratletud ainetele tuleb 
sarnaselt toidu lisaainetega hakata vastavalt käesoleva määruse nõuetele väljastama 
kasutuslubasid.
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Muudatusettepanek 22
Artikli 31 lõige 2

2. Toiduohutusameti riskide hindamine 
moodustab ühe osa kõigi enne käesoleva 
määruse jõustumist heakskiidetud toidu 
lisaainete läbivaatamisest, mida teostab 
komisjon, keda abistab komitee. 
Nimetatud läbivaatamine teostatakse 
käesoleva määrusega kehtestatud lubade 
andmise tingimuste ning tarbimise ja 
riskide juhtimise hindamise põhjal.
Kõik ühenduses jätkuvalt lubatud toidu 
lisaained kantakse käesoleva määruse II 
ja III lisas esitatud ühenduse loenditesse. 
Käesoleva määruse III lisa tuleks 
täiendada teiste toidu lisaainetega, mida 
kasutatakse toidu lisaainetes ja 
ensüümides, ning nende 
kasutustingimustega vastavalt määrusele 
(EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu 
lisaainete, toiduensüümide ning toidu 
lõhna- ja maitseainete lubade andmise 
ühtne menetlus. Asjakohase 
üleminekuperioodi võimaldamiseks ei 
kohaldata III lisa sätteid, välja arvatud 
lisaainete kandeaineid käsitlevad sätted, 
enne [1.1.2011].

2. Toiduohutusametiga konsulteerimise 
järel võetakse ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist artikli 28 
lõikes 2 ettenähtud korra kohaselt vastu 
toidu lisaainete hindamiskava. Kõnealune 
hindamiskava avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Läbivaatamine teostatakse hindamiskava 
alusel, mis võetakse vastu
Toiduohutusametiga konsulteerimise järel 
ühe aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist artikli 28 lõike 2 punktis a
ettenähtud korra kohaselt. Kõnealune 
hindamiskava avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Selgitus

Tähtis on teostada läbivaatamine uute kriteeriumite alusel. Samuti on tähtis, et kõik 
kasutamiseks lubatud ained sisalduksid ühenduse loendis. Artiklis tuleks sätestada ka vastav 
menetlus.
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Muudatusettepanek 23
Artikli 31 lõige 2 a (uus)

2 a. Pärast lõikes 2 nimetatud 
hindamiskava täitmist ja 
Toiduohutusametiga konsulteerimist 
võetakse käesoleva määruse kohaselt 
toimuva lubade andmise jaoks vastu uus 
hindamiskava. Nimetatud uus 
hindamiskava võetakse vastu artikli 28 
lõike 2 punktis a ettenähtud korra 
kohaselt ja avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Selgitus

Edaspidi tuleks teostada ka jooksvat läbivaatamist. Tähtis on kehtestada selleks ametlik kord 
samal ajal, kui Euroopa Toiduohutusametil võimaldatakse järjestada toidu lisaained nende 
kasutamise läbivaatamise pakilisuse põhjal.

Muudatusettepanek 24
Artikli 31 lõige 2 b (uus)

2 b. Lubade läbivaatamise käigus 
kõrvaldatakse lisadest toidu lisaained ja 
kasutusviisid, mida enam ei kasutata.

Selgitus

See on vajalik ühenduse loendi ajakohastamiseks ja tarbijatele õige teabe andmiseks.

Muudatusettepanek 25
III lisa

Ühenduse loetelu toidu lisaainetest, mida 
on lubatud kasutada toidu lisaainetes ja 
toiduensüümides, ning nende 
kasutustingimused.

Ühenduse loetelu toidu lisaainetest, mida 
on lubatud kasutada toidu lisaainetes,
toiduensüümides ja toidu lõhna- ja 
maitseainetes, ning nende 
kasutustingimused.

1. osa Toidu lisaainetes olevad 
kandeained

1. osa Toidu lisaainetes olevad 
kandeained, toiduensüümid ning toidu 
lõhna- ja maitseained

2. osa Teised toidu lisaained peale toidu 
lisaainetes olevate kandeainete

2. osa Teised toidu lisaained peale toidu 
lisaainetes olevate kandeainete, 
toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 
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maitseainete
3. osa Toiduensüümides olevad toidu 
lisaained

Selgitus

Et olla kooskõlas artikliga 16, peab III lisa hõlmama nii kasutamiseks lubatud kandeaineid 
kui ka kasutamiseks lubatud teisi toidu lisaaineid, toiduensüüme ning toidu lõhna- ja 
maitseaineid.
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SELETUSKIRI

Komisjon on teinud ettepaneku, et tulevikus otsustataks toidu lisaainete kasutamise lubade 
andmise küsimused komiteemenetlusega. Raportöör näeb selle seisukoha eeliseid, kuid seda 
ainult juhul, kui uues määruses toidu lisaainete kohta ja uues määruses toidu lisaainetele, 
toiduensüümidele ning toidu lõhna- ja maitseainetele lubade väljastamise ühtse menetluse 
kohta kajastuvad selgelt kaalutlused, mida Euroopa Parlament on aastate jooksul sageli 
tõstatanud. Nimetatud kaalutlused seostuvad ennekõike keskkonna, rahvatervise ja 
allergikutega.

Uut määrust toidu lisaainete kohta tuleks tugevdada ka menetluste läbipaistvusele esitatavate 
nõuete, toidu lisaainetele antud lubade läbivaatamise ning tarbijaid eksitada võivate küsimuste 
selgemaks muutmise osas. Lisaks tuleks muuta toidu lisaainet abiainest eristavat määratlust 
ning reguleerida nanotehnoloogia kasutamist.

Keskkonna, rahvatervise ja allergikutele kättesaadava tootevalikuga seotud kaalutlused

Kooskõlas Cardiffi protsessiga tuleb keskkonnaaspektid integreerida kõigisse ELi 
õigusaktidesse. See on eriti asjakohane käesolevas õigusaktis, kuna see, mida inimene sööb, ei 
jää tema kehasse, vaid satub looduskeskkonda ja muutub loodusliku aineringe osaks. Isegi kui 
mingi aine ei kujuta endast terviseriski inimesele, kes tarbib seda ainet sisaldavat toodet, 
võivad järgnevatel etappidel ilmneda keskkonnale ja rahvatervisele kahjulikud mõjud, mida 
tuleks loa andmise või sellest keeldumise otsustamisel arvestada. Üks näide rahvatervist 
kahjustada võivast mõjust on antibiootikumide kasutamine toiduainetes ning selle mõju 
resistentsuse kujunemisele antibiootikumide suhtes. Kui kaalutakse lisaaine kasutamise loa 
andmist, peab üks kriteerium olema ka asjaolu, et aine ei avalda keskkonnale või 
rahvatervisele kahjulikku mõju. Üks määruse eesmärke peab olema ka ohutu keskkond.

Allergikutele on suureks abiks asjaolu, et tavalisi allergeene sisaldavad tooted tuleb vastavalt 
märgistada, ehkki see nõue ei ole küllalt kaugeleulatuv. Enam ohustatud elanikerühmadele ja 
allergikutele tuleks pöörata erilist tähelepanu. Enamikul neist peaks olema võimalik süüa 
dieettoidu asemel tavalistes poodides müüdavaid toiduaineid. Seepärast peaks käesoleva 
määrusega reguleeritava lubade andmise üheks kriteeriumiks olema asjaolu, et vastava aine 
kasutamine ei piira allergikutele kättesaadavat toiduvalikut.

Siiski teeb raportöör ettepaneku, et isegi juhul, kui lisaaine võib avaldada negatiivset mõju 
rahvatervisele, keskkonnale või allergikutele kättesaadavale tootevalikule, peaks olema 
võimalik selle kasutamist lubada, kui sellest tulenevad eelised on puudustest selgelt 
kaalukamad.

Kui artiklis 5 kehtestatud kriteeriumitest lähtuvalt leidub teatava lisaainega võrreldes 
paremaid alternatiive ja alternatiivi kasutamine on majanduslikult mõistlik, ei tohiks 
kõnesoleva lisaaine kasutamist lubada. Näiteks võib küsimus seisneda teistsuguse tootmisviisi 
kasutamises, mille puhul ei vajata lisaaineid, või leidub juba varem loa saanud ja artiklis 5 
seatud kriteeriumite osas paremaid lisaaineid.
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Läbipaistvus ja läbivaatamine

Lisaainete kasutamise load tuleb jooksvalt läbi vaadata. Raportöör teeb ettepaneku, et enne 
lisaainete uude ühenduse nimestikku kandmist tuleks kõik kehtivad load uute kriteeriumite 
põhjal läbi vaadata. Edaspidi peaks lubade jooksev läbivaatamine toimuma läbipaistva 
menetluse alusel ning vastavalt komiteemenetluse kohaselt vastu võetavale hindamiskavale. 
Hindamiskava peaks tuginema lisaainete järjestamisele tähtsuse järgi, vastavalt nende 
kasutamise läbivaatamise pakilisusele. Nimetatud järjestus tuleks koostada hindamiskava abil, 
nii et see on selge kõigile asjaga seotud osapooltele. Samas ei tohi hindamiskava takistada 
komisjoni või Euroopa Toiduohutusametit algatamast teatavate ainete kiiremat läbivaatamist.

Tarbijaid puudutavad kaalutlused

Kehtivate õigusaktide kohaselt on üks lisaainete kasutamise lubade andmise kriteeriumeid 
keeld tarbijaid eksitada. Sellele vaatamata luuakse teinekord toiduvärvidega mulje, nagu 
sisaldaks toiduaine teatavat puuvilja, mida see tegelikult ei sisalda. Seepärast tuleb 
tarbijakaitset selles küsimuses tugevdada.

Tarbijaid puudutavad kaalutlused ja määratlused

Tarbija tervise seisukohalt ei ole sugugi tähtis, kas mingit ainet on kasutatud abiainena või 
toidu lisaainena. Otsustav on küsimus, kas see jääb lõpptoote koostisse. Sellegipoolest on 
tavapäraselt oldud erinevatel seisukohtadel küsimuses, mis on abiaine ja mis on lisaaine. 
Sellepärast on vaja pikka üleminekuaega, enne kui praegu abiainena määratletud, kuid 
lõpptoote koostisse jäävatele ainetele tuleb hakata vastavalt käesoleva määruse nõuetele 
väljastama kasutuslubasid.

Nanotehnoloogia

Nanotehnoloogia terviseriske tuntakse praegu veel vähe. Ei ole kindel, kas lisaaine 
tavapärasel kasutamisel lubatud kasutustase peaks langema kokku lisaaines sisalduvate 
nanoosakeste lubatud kasutustasemega. Sellepärast tehakse ettepanek nanoosakeste 
kasutamist ühenduse loendis eraldi reguleerida.

Uus komiteemenetlus

Uue komiteemenetlusega seoses tehakse komisjoni ettepaneku muutmiseks mitmeid 
muudatusettepanekuid.


