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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelisäaineista
(KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0428)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0260/2006),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 
artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95
ja 175 artiklan,

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Cardiffin prosessin mukaisesti ympäristönäkökohdat on otettava huomioon kaikessa yhteisön 
lainsäädännössä. Ihmisen syömiset eivät jää ihmisen kehoon, vaan leviävät luontoon ja 
muuttuvat osaksi luonnon kiertokulkua. Vaikka jokin aine ei aiheuttaisikaan terveysriskiä 
ainetta sisältävän tuotteen käyttäjälle, siitä voi myöhemmässä vaiheessa aiheutua haittaa 
ympäristölle ja kansanterveydelle, mikä on otettava huomioon aineen hyväksynnästä 
päätettäessä. Siksi myös ympäristön hyvän tilan on oltava yksi asetuksen tarkoituksista.

Tarkistus 2
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 allergisten kuluttajien etujen 
toteutuminen käyttämällä kokonaisvaltaisia 
ja yksinkertaistettuja menettelyjä.

Perustelu
Cardiffin prosessin mukaisesti ympäristönäkökohdat on otettava huomioon kaikessa yhteisön 
lainsäädännössä. Ihmisen syömiset eivät jää ihmisen kehoon, vaan leviävät luontoon ja 
muuttuvat osaksi luonnon kiertokulkua. Siksi myös ympäristön hyvän tilan on oltava yksi 
asetuksen tarkoituksista. On tärkeää korostaa, että asetuksessa on otettava huomioon myös 
sellaiset kuluttajaryhmät kuin allergikot.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Tämän asetuksen soveltamisalaan ei ole 
syytä lukea aineita, joita ei kuluteta 
varsinaisina elintarvikkeina mutta joita 
käytetään tarkoituksellisesti 
elintarvikkeiden prosessoinnissa, joiden
jäämiä on lopullisissa elintarvikkeissa ja 
joilla ei ole teknistä vaikutusta 
lopputuotteeseen (valmistuksen apuaineet).

(6) Tämän asetuksen soveltamisalaan ei ole 
syytä lukea aineita, joita ei kuluteta 
varsinaisina elintarvikkeina mutta joita 
käytetään tarkoituksellisesti 
elintarvikkeiden prosessoinnissa, joista ei 
ole jäämiä lopullisissa elintarvikkeissa ja 
joilla ei ole teknistä vaikutusta 
lopputuotteeseen (valmistuksen apuaineet).
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Perustelu

Kuluttajan terveyden kannalta on täysin epäolennaista, käytetäänkö ainetta tuotteessa 
valmistuksen apuaineena vai lisäaineena. Ratkaisevaa on, onko sitä lopputuotteessa vai ei. 
Tarvitaan tosin pitkä siirtymäaika, ennen kuin nykyään valmistuksen apuaineiksi 
määriteltävät aineet tarvitsevat lisäaineiden tapaan tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Elintarvikelisäaineita olisi jatkuvasti 
tarkkailtava, ja ne on arvioitava uudelleen 
aina kun siihen ilmenee tarvetta käyttöä 
koskevien edellytysten muuttumisen ja 
uusien tieteellisten tietojen perusteella.

(14) Elintarvikelisäaineita olisi jatkuvasti 
tarkkailtava, ja ne on arvioitava uudelleen 
aina kun siihen ilmenee tarvetta käyttöä 
koskevien edellytysten muuttumisen ja 
uusien tieteellisten tietojen perusteella.
Olisi hyväksyttävä erityisiä 
arviointiohjelmia annettujen hyväksyntien 
arvioimiseksi uudelleen. 

Perustelu

Lisäainekäyttöön myönnettyjä lupia olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen. Siinä on syytä 
soveltaa prioriteettijärjestystä sen mukaan, minkä lisäaineiden käytön uudelleentarkastelu on 
kiireellisintä. Järjestys todetaan arviointiohjelmassa niin, että asia on kaikille osapuolille 
selvä. Komissio ja/tai elintarviketurvallisuusviranomainen voivat kuitenkin omasta 
aloitteestaan tarkastella tiettyjä aineita nopeammassa tahdissa.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

(16 a) Koska kuluttajan näkökulmasta on 
täysin yhdentekevää, onko jokin ainesosa 
elintarvikkeessa valmistuksen apuaineena 
vai lisäaineena, olisi lopputuotteeseen 
jääviä valmistuksen apuaineita (lukuun 
ottamatta entsyymejä, joista säädetään 
elintarvike-entsyymeistä annettavassa 
asetuksessa) kohdeltava 
elintarvikelisäaineina. Tämä edellyttää 
kuitenkin pitkää siirtymäkautta.
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Perustelu

Kuluttajan terveyden kannalta on täysin epäolennaista, käytetäänkö ainetta tuotteessa 
valmistuksen apuaineena vai lisäaineena. Ratkaisevaa on, onko sitä lopputuotteessa vai ei. 
Tarvitaan tosin pitkä siirtymäaika, ennen kuin nykyään valmistuksen apuaineiksi 
määriteltävät aineet tarvitsevat lisäaineiden tapaan tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Komissiolle olisi annettava 
valtuudet päivittää ja mukauttaa tällä 
asetuksella luotavaa yhteisössä 
hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden 
luetteloa. Koska kyse on laajakantoisista 
toimenpiteistä, joilla muutetaan tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös 
poistamalla joitakin niistä tai 
täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia 
muita kuin keskeisiä osia, toimenpiteet 
hyväksytään noudattaen päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Tämän asetuksen antamisen jälkeen 
komission, jota avustaa elintarvikeketjua ja 
eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä 
komitea, olisi tarkasteltava uudelleen 
kaikkia voimassaolevien hyväksyntien 
muita kuin turvallisuuteen liittyviä 
perusteita, kuten saantia, teknistä tarvetta 
ja kuluttajien harhaanjohtamisen 
mahdollisuutta koskevia perusteita. 
Kaikki elintarvikelisäaineet, joiden 
hyväksynnät aiotaan edelleen pitää 
voimassa yhteisössä, olisi siirrettävä tämän 
asetuksen liitteissä II ja III oleviin yhteisön 

(21) Tämän asetuksen antamisen jälkeen 
komission, jota avustaa elintarvikeketjua ja 
eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä 
komitea, olisi tarkasteltava uudelleen 
kaikkia voimassaolevia hyväksyntiä tässä 
asetuksessa vahvistettavien 
hyväksyntäehtojen 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 
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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.

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,
sovelletaan vasta [1 päivästä tammikuuta 
2011] alkaen.

Perustelu

Ei ole mitään tarvetta luetella tässä perusteita, joita sovelletaan tämän asetuksen mukaisiin 
hyväksyntiin.

Tarkistus 8
1 artiklan johdantokappale

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa käytettyjä 
elintarvikelisäaineita koskevat säännöt, 
jotta varmistetaan sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta sekä ihmisten terveyden 
suojelun ja kuluttajansuojan korkea taso.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa käytettyjä 
elintarvikelisäaineita koskevat säännöt, 
jotta varmistetaan sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta sekä ihmisten terveyden 
suojelun, ympäristönsuojelun ja 
kuluttajansuojan korkea taso.

Perustelu

Cardiffin prosessin mukaisesti ympäristönäkökohdat on otettava huomioon kaikessa yhteisön 
lainsäädännössä. Ihmisen syömiset eivät jää ihmisen kehoon, vaan leviävät luontoon ja 
muuttuvat osaksi luonnon kiertokulkua. Vaikka jokin aine ei aiheuttaisikaan terveysriskiä 
ainetta sisältävän tuotteen käyttäjälle, siitä voi myöhemmässä vaiheessa aiheutua haittaa 
ympäristölle ja kansanterveydelle, mikä on otettava huomioon aineen hyväksynnästä 
päätettäessä. Siksi myös ympäristön hyvän tilan on oltava yksi tavoitteista.

Tarkistus 9
2 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) valmistuksen apuaineet; a) valmistuksen apuaineet, jos niitä ei 
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esiinny lopputuotteessa;

Perustelu

Kuluttajan terveyden kannalta on täysin epäolennaista, käytetäänkö ainetta tuotteessa 
valmistuksen apuaineena vai lisäaineena. Ratkaisevaa on, onko sitä lopputuotteessa vai ei. 
Tarvitaan tosin pitkä siirtymäaika, ennen kuin nykyään valmistuksen apuaineiksi 
määriteltävät aineet tarvitsevat lisäaineiden tapaan tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän.

Tarkistus 10
3 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohta

iii) jotka itse tai joiden johdannaiset 
saattavat esiintyä lopputuotteessa 
tahattomasti mutta teknisesti 
väistämättömästi muodostuneina jääminä, 
joista ei aiheudu vaaraa terveydelle ja 
joilla ei ole teknistä vaikutusta 
lopputuotteeseen;

iii) joita ei esiinny lopputuotteessa;

Perustelu

Kuluttajan terveyden kannalta on täysin epäolennaista, käytetäänkö ainetta tuotteessa 
valmistuksen apuaineena vai lisäaineena. Ratkaisevaa on, onko sitä lopputuotteessa vai ei. 
Tarvitaan tosin pitkä siirtymäaika, ennen kuin nykyään valmistuksen apuaineiksi 
määriteltävät aineet tarvitsevat lisäaineiden tapaan tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän.

Tarkistus 11
5 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) sillä ei käytettävissä olevan 
tieteellisen näytön perusteella ole koko 
elinkaarensa aikana haitallisia 
vaikutuksia kansanterveyteen tai 
riskialttiiden ryhmien terveyteen;

Perustelu

Vaikka jokin aine ei aiheuttaisikaan terveysriskiä ainetta sisältävän tuotteen käyttäjälle, siitä 
voi myöhemmässä vaiheessa aiheutua haittaa ympäristölle ja kansanterveydelle, mikä on 
otettava huomioon aineen hyväksynnästä päätettäessä. Esimerkkinä voidaan mainita 
antibioottien käyttö ruuassa ja sen seurauksena kehittyvä resistenssi.
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Tarkistus 12
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 tarve, 
jota ei voida täyttää paremmin muulla 
taloudellisesti ja teknisesti järkevällä
tavalla;

Perustelu

Jos on valittavissa ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta vaarattomampia vaihtoehtoja, 
niitä on myös syytä käyttää.

Tarkistus 13
5 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) se ei myötävaikuta siihen, että 
allergikoille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden tarjonta vähenee;

Perustelu

On otettava huomioon erityisesti riskialttiit ryhmät ja allergikot. Ihmisten tulee voida syödä 
tavallisissa kaupoissa myytävää ruokaa ilman tarvetta turvautua erityisruokavalioon. Siksi 
tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän saamisen yhdeksi ehdoksi on asetettava se, että aine 
tai sen käyttö ei saa vähentää allergikoille tarkoitettujen elintarvikkeiden tarjontaa.

Tarkistus 14
5 artiklan 1 kohdan c b alakohta (uusi)

c b) sillä ei käytettävissä olevan 
tieteellisen näytön perusteella ole koko 
elinkaarensa aikana haitallisia 
ympäristövaikutuksia. 

Perustelu

Cardiffin prosessin mukaisesti ympäristönäkökohdat on otettava huomioon kaikessa yhteisön 
lainsäädännössä. Ihmisen syömiset eivät jää ihmisen kehoon, vaan leviävät luontoon ja 
muuttuvat osaksi luonnon kiertokulkua.
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Tarkistus 15
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, se voi saada 
hyväksynnän, jos 2 kohdassa tarkoitetut 
kuluttajille koituvat hyödyt ovat selvästi 
haittoja suuremmat.

Perustelu

Lisäaineesta tai lisäaineen käytöstä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Siksi on punnittava 
niiden painoarvoa.

Tarkistus 16
5 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) elintarvike ei muodosta merkittävää 
osaa tavanomaisesta ruokavaliosta tai

Poistetaan.

Perustelu

Elintarvikkeen laadun heikentäminen ei b alakohdan tapausta lukuun ottamatta voi koskaan 
koitua kuluttajien eduksi.

Tarkistus 17
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Lisäaineen käytöllä ei saa koskaan
erehdyttää kuluttajaa uskomaan, että 
elintarvike sisältää muita ainesosia kuin 
se todellisuudessa sisältää.

Perustelu

Lisäaineiden käyttö on joskus kuluttajia harhaanjohtavaa, vaikka nykylainsäädännön 
hyväksyntäperusteisiin kuuluu kielto olla johtamatta kuluttajia harhaan. Kuluttajat voidaan 
esimerkiksi tuotteeseen lisätyn väriaineen avulla huijata uskomaan, että tuote sisältää jotain 
hedelmää. Siksi tässä asiassa on parannettava kuluttajansuojaa.
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Tarkistus 18
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 28 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 19
10 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jos sallitaan nanotekniikan käyttö, 
sille on vahvistettava erityiset raja-arvot 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Nanotekniikan terveysriskeistä ei vielä tiedetä paljoakaan. Ei ole varmaa, voidaanko 
lisäaineiden tavanomaiselle käytölle vahvistettuja raja-arvoja soveltaa lisäaineen
nanohiukkasiin.

Tarkistus 20
28 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.
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Tarkistus 21
30 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Lisäaineita, jotka on aiemmin 
katsottu valmistuksen apuaineiksi mutta 
jotka jatkossa katsotaan tässä asetuksessa 
tarkoitetuiksi elintarvikelisäaineiksi, saa 
käyttää valmistuksen apuaineina vielä
kahdeksan vuoden siirtymäkauden ajan. 
Sen jälkeen käytöllä on oltava tämän 
asetuksen mukainen hyväksyntä.

Perustelu

Kuluttajan terveyden kannalta on täysin epäolennaista, käytetäänkö ainetta tuotteessa 
valmistuksen apuaineena vai lisäaineena. Ratkaisevaa on, onko sitä lopputuotteessa vai ei. 
Tarvitaan tosin pitkä siirtymäaika, ennen kuin nykyään valmistuksen apuaineiksi 
määriteltävät aineet tarvitsevat lisäaineiden tapaan tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän.

Tarkistus 22
31 artiklan 2 kohta

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 
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hyväksymismenettelystä annetun 
asetuksen (EY) N:o […] mukaisesti. 
Sopivan siirtymäajan varmistamiseksi 
liitteen III säännöksiä, lukuun ottamatta 
elintarvikelisäaineiden kantaja-aineita 
koskevia säännöksiä, sovelletaan vasta
[1 päivästä tammikuuta 2011] alkaen.

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.

Uudelleentarkastelu tehdään 
arviointiohjelman perusteella, joka 
hyväksytään viranomaisen kuulemisen 
jälkeen vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä 28 artiklan 
2 a kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Arviointiohjelma julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perustelu

On tärkeää, että uudelleentarkastelu tehdään uusin perustein. Lisäksi on tärkeää, että kaikki 
hyväksytyt aineet ovat mukana yhteisön luetteloissa. Myös menettely on vahvistettava 
artiklassa.

Tarkistus 23
31 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
arviointiohjelman suorittamisen ja 
viranomaisen kuulemisen jälkeen 
hyväksytään uusi arviointiohjelma tämän 
asetuksen mukaisia hyväksyntiä varten. 
Tämä uusi arviointiohjelma hyväksytään 
28 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, ja se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perustelu

Uudelleentarkastelun on oltava jatkuvaa. On tärkeää, että se virallistetaan, ja samalla 
elintarviketurvallisuusviranomaisella pitää olla mahdollisuus priorisoida ne 
elintarvikelisäaineet, joiden käytön uudelleentarkastelu on kiireellisintä.
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Tarkistus 24
31 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Elintarvikelisäaineet ja niiden 
käyttötavat, jotka eivät ole enää käytössä, 
poistetaan liitteistä hyväksyntien 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

Perustelu

Yhteisön luetteloiden pitää olla ajan tasalla ja antaa kuluttajille oikeaa tietoa.

Tarkistus 25
Liite III

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.

1 osa Elintarvikelisäaineissa esiintyvät 
kantaja-aineet

1 osa Elintarvikelisäaineissa esiintyvät 
kantaja-aineet, elintarvike-entsyymit ja 
elintarvikearomit

2 osa Elintarvikkeissa esiintyvät 
elintarvikelisäaineet, lukuun ottamatta 
kantaja-aineita

2 osa Elintarvikkeissa esiintyvät 
elintarvikelisäaineet, elintarvike-entsyymit 
ja elintarvikearomit, lukuun ottamatta 
kantaja-aineita

3 osa Elintarvike-entsyymeissä esiintyvät 
elintarvikelisäaineet

Perustelu

Jotta liite III olisi sopusoinnussa 16 artiklan kanssa, sen tulee sisältää sekä hyväksytyt 
kantaja-aineet että hyväksytyt muut lisäaineet, joita on elintarvikelisäaineissa, elintarvike-
entsyymeissä ja elintarvikearomeissa.
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PERUSTELU

Komissio on ehdottanut, että päätös elintarvikelisäaineista tehtäisiin komiteamenettelyä 
noudattaen. Esittelijän mielestä asiassa on puolensa, mutta vain siinä tapauksessa, että 
parlamentin vuosien mittaan usein esittämät näkökannat ilmenevät uudessa asetuksessa 
elintarvikelisäaineista sekä uudessa asetuksessa elintarvikelisäaineiden, 
elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä. Nämä 
näkökannat koskevat ennen kaikkea ympäristöä, kansanterveyttä ja allergikkoja.

Uutta elintarvikelisäaineasetusta on syytä parantaa myös siltä osin, mikä koskee menettelyn 
avoimuuden vaatimuksia, lisäaineiden hyväksyntien uudelleentarkastelua sekä sen 
selkeyttämistä, mikä voi johtaa kuluttajia harhaan. Lisäksi on uudistettava 
elintarvikelisäaineen ja valmistuksen apuaineiden määritelmiä sekä säänneltävä nanotekniikan 
käyttöä.

Ympäristön, kansanterveyden ja allergikoille tarkoitetun tarjonnan huomioiminen
Cardiffin prosessin mukaisesti ympäristönäkökohdat on sisällytettävä kaikkeen yhteisön 
lainsäädäntöön. Tämä on erityisen tärkeää, koska ihmisen syömiset eivät jää ihmisen kehoon, 
vaan leviävät luontoon ja päätyvät osaksi luonnon kiertokulkua. Vaikka jokin aine ei 
aiheuttaisikaan terveysriskiä ainetta sisältävän tuotteen käyttäjälle, siitä voi myöhemmässä 
vaiheessa aiheutua haittaa ympäristölle ja kansanterveydelle, mikä on otettava huomioon 
aineen hyväksynnästä päätettäessä. Antibioottien käyttö ruuassa ja sen seuraukset 
antibioottiresistenssin kehittymiselle on esimerkki kansanterveydelle mahdollisesti koituvista 
haitallisista seurauksista. Hyväksynnästä päätettäessä on siis katsottava, että lisäaineella ei ole 
haitallisia vaikutuksia kansanterveyteen eikä ympäristöön. Myös ympäristön hyvän tilan on 
oltava yksi asetuksen tarkoituksista. 

Allergikoille on suuri hyöty siitä, että tavallisia allergeenejä sisältävät tuotteet on varustettava 
merkinnöillä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Riskialttiit ryhmät ja allergikot tarvitsevat erityistä 
huomiota. Ihmisten tulee voida syödä tavallisissa kaupoissa myytävää ruokaa ilman tarvetta 
turvautua erityisruokavalioon. Siksi tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän saamisen 
yhdeksi ehdoksi on asetettava se, että aine tai sen käyttö ei saa vähentää allergikoille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden tarjontaa. 

Esittelijä ehdottaa kuitenkin, että vaikka lisäaineella voi olla vaikutuksia kansanterveyteen, 
ympäristöön tai allergikoille tarkoitettuun tarjontaan, se voi saada hyväksynnän, jos 
kuluttajille koituvat hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat. 

Jos lisäaineelle on 5 artiklan kriteerien perusteella olemassa taloudellisesti järkevällä tavalla 
toteuttamiskelpoisia parempia vaihtoehtoja, kyseisen lisäaineen käyttöä ei pidä hyväksyä. 
Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että käytetään toista valmistustapaa, joka ei edellytä 
lisäaineiden käyttöä, tai että on olemassa jo hyväksyttyjä lisäaineita, jotka ovat 5 artiklan 
kriteerien perusteella parempia.
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Avoimuus ja uudelleentarkastelu
Lisäainekäyttöön myönnettyjä lupia olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen. Esittelijä 
ehdottaa, että kaikkia nyt voimassa olevia hyväksyntiä tarkastellaan uudelleen uusien 
kriteerien perusteella ennen niiden viemistä yhteisön uusiin luetteloihin. Sen jälkeen 
hyväksyntien jatkuvaa uudelleentarkastelua olisi jatkettava avoimella menettelyllä sellaisen 
arviointiohjelman mukaisesti, joka hyväksytään komiteamenettelyä noudattaen. 
Arviointiohjelmassa noudatetaan prioriteettijärjestystä sen mukaan, minkä lisäaineiden käytön 
uudelleentarkastelu on kaikkein kiireellisintä, ja järjestys on vahvistettava ohjelmassa niin, 
että se on kaikille osapuolille selkeä. Arviointiohjelma ei kuitenkaan estä komissiota ja/tai 
elintarviketurvallisuusviranomaista tekemästä tiettyjen aineiden uudelleentarkastelua 
nopeammassa tahdissa. 

Kuluttajansuojanäkökohdat
Jo voimassa olevassa lainsäädännössä lisäaineiden hyväksynnältä edellytetään, että kuluttajia 
ei saa johtaa harhaan. Tästä huolimatta joskus käytetään väriaineita tavalla, josta syntyy 
vaikutelma, että elintarvike sisältää jotain hedelmää, vaikka asia ei näin olekaan. Siksi 
kuluttajansuojaa on parannettava tässä suhteessa.

Kuluttajansuojanäkökohdat ja määritelmät
Kuluttajan terveyden kannalta on täysin epäolennaista, käytetäänkö ainetta tuotteessa 
valmistuksen apuaineena vai lisäaineena. Ratkaisevaa on, onko sitä lopputuotteessa vai ei. 
Perinteisesti on kuitenkin tehty ero sen välille, mikä katsotaan valmistuksen apuaineeksi ja 
mikä lisäaineeksi. Siksi tarvitaan pitkä siirtymäaika, ennen kuin nykyään valmistuksen 
apuaineiksi määriteltävät aineet, joita esiintyy lopputuotteessa, tarvitsevat lisäaineiden tapaan 
tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän.

Nanotekniikka
Nanotekniikan terveysriskeistä ei vielä tiedetä paljoakaan. Ei ole varmaa, voidaanko 
lisäaineiden tavanomaiselle käytölle vahvistettuja raja-arvoja soveltaa lisäaineen 
nanohiukkasiin. Siksi nanohiukkasten käytölle ehdotetaan erityissääntelyä yhteisön 
luettelossa.

Uusi komiteamenettely
Uuden komiteamenettelyn johdosta komission tekstiin ehdotetaan koko joukko tarkistuksia.
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