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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 elintarvike-entsyymeistä 
ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, 
direktiivin 2000/13/EY ja neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta
(KOM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0425)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37 ja 95 artiklan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0257/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(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
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE 

(4) Tämän asetuksen olisi katettava vain 
entsyymit, joita lisätään elintarvikkeisiin 
teknisessä tarkoituksessa elintarvikkeen 
valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, 
pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin 
aikana, mukaan luettuna valmistuksen 

(4) Tämän asetuksen olisi katettava vain 
entsyymit, joita lisätään elintarvikkeisiin 
teknisessä tarkoituksessa elintarvikkeen 
valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, 
pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin 
aikana, mukaan luettuna valmistuksen 

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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apuaineina käytettävät entsyymit 
(jäljempänä ’elintarvike-entsyymit’). 
Asetuksen soveltamisalaan ei tämän vuoksi 
saisi kuulua entsyymejä, joita ei lisätä 
elintarvikkeeseen teknisessä tarkoituksessa 
vaan jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, 
kuten ravitsemuksellisiin tarkoituksiin 
käytettävät entsyymit. Perinteisesti 
elintarvikkeiden, kuten juuston ja viinin, 
valmistuksessa käytettäviä 
mikrobiviljelmiä, jotka saattavat sisältää 
entsyymejä mutta joita ei nimenomaisesti 
käytetä niiden tuottamiseen, ei ole syytä 
pitää elintarvike-entsyymeinä.

apuaineina käytettävät entsyymit 
(jäljempänä ’elintarvike-entsyymit’). 
Asetuksen soveltamisalaan ei tämän vuoksi 
saisi kuulua entsyymejä, joita ei lisätä 
elintarvikkeeseen teknisessä tarkoituksessa 
vaan jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, 
kuten ravitsemuksellisiin tai 
ruoansulatuksen edistämisen tarkoituksiin 
käytettävät entsyymit. Perinteisesti 
elintarvikkeiden, kuten juuston ja viinin, 
valmistuksessa käytettäviä 
mikrobiviljelmiä, jotka saattavat sisältää 
entsyymejä mutta joita ei nimenomaisesti 
käytetä niiden tuottamiseen, ei ole syytä 
pitää elintarvike-entsyymeinä.

Perustelu

Olisi todettava selkeästi, että tämä asetus ei koske ihmisravinnoksi tarkoitettuja entsyymejä, 
kuten ravitsemuksellisia entsyymejä ja ruoansulatusta edistäviä entsyymejä.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Elintarvike-entsyymit, joiden käyttö on 
sallittua yhteisössä, olisi sisällytettävä 
yhteisön luetteloon, jossa olisi selkeästi 
kuvattava nämä entsyymit ja täsmennettävä 
niiden käyttöä koskevat edellytykset; 
luetteloa olisi täydennettävä erityisesti 
entsyymien alkuperää ja 
puhtausvaatimuksia koskevalla eritelmällä. 
Jos elintarvike-entsyymi sisältää
muuntogeenisten organismien 
jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja 
muuntogeenisistä organismeista 
valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä sekä direktiivin 
2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1830/2003 tarkoitetun
muuntogeenisen organismin tai koostuu 
sellaisesta, tälle muuntogeeniselle 
organismille kyseisen asetuksen nojalla 
osoitettu yksilöllinen tunniste olisi myös 

(8) Elintarvike-entsyymit, joiden käyttö on 
sallittua yhteisössä, olisi sisällytettävä 
yhteisön luetteloon, jossa olisi selkeästi 
kuvattava nämä entsyymit ja täsmennettävä 
niiden käyttöä koskevat edellytykset; 
luetteloa olisi täydennettävä erityisesti 
entsyymien alkuperää ja 
puhtausvaatimuksia koskevalla eritelmällä. 
Jos elintarvike-entsyymi on peräisin
muuntogeenisten organismien 
jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja 
muuntogeenisistä organismeista 
valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä sekä direktiivin 
2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1830/2003 tarkoitetusta
muuntogeenisestä organismista, tälle 
muuntogeeniselle organismille kyseisen 
asetuksen nojalla osoitettu yksilöllinen 
tunniste olisi myös sisällytettävä 
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sisällytettävä eritelmään. eritelmään. 

Perustelu

Komission ehdotuksen teksti on harhaanjohtava. Geneettisesti muunnetut organismit eivät voi 
olla entsyymejä sinänsä, vaikka niitä voidaankin käyttää entsyymien tuottamisessa.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1

mukaisesti.

(20) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1

mukaisesti
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena 

kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY 
(EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11)

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 4
2 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Asetusta ei sovelleta mikrobiviljelmiin, 
joita perinteisesti käytetään 
elintarvikkeiden valmistuksessa ja jotka 
saattavat sisältää entsyymejä mutta joita ei 
nimenomaisesti käytetä niiden 
tuottamiseen.

4. Asetusta ei sovelleta mikrobiviljelmiin, 
joita käytetään elintarvikkeiden 
valmistuksessa ja jotka saattavat sisältää 
entsyymejä mutta joita ei nimenomaisesti 
käytetä niiden tuottamiseen.

Perustelu

Termi "perinteinen" on epämääräinen ja vailla perusteluja. Kohta varmistaa paremman 
oikeusvarmuuden ilman mainittua termiä.

Tarkistus 5
2 ARTIKLAN 5 KOHTA
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5. Tarvittaessa voidaan 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen päättää siitä, kuuluuko tietty 
aine tämän asetuksen soveltamisalaan vai 
ei.

5. Tarvittaessa voidaan 16 artiklan 2 a
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
päättää siitä, kuuluuko tietty aine tämän 
asetuksen soveltamisalaan vai ei.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 6
3 ARTIKLA

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa 
(EY) N:o 178/2002, asetuksessa (EY) N:o 
1829/2003 ja [elintarvikelisäaineista 
annetussa] asetuksessa (EY) N:o […] 
vahvistettuja määritelmiä.
Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa 
(EY) N:o 178/2002, asetuksessa (EY) N:o 
1829/2003 ja [elintarvikelisäaineista 
annetussa] asetuksessa (EY) N:o […] 
vahvistettuja määritelmiä.
Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 'entsyymillä' kasvi-, eläin- tai 
mikrobiologista alkuperää olevaa 
proteiinia, joka pystyy aiheuttamaan 
tietyn biokemiallisen reaktion omaa 
rakennettaan muuttamatta;

’elintarvike-entsyymillä’ tuotetta, joka on 
saatu uuttamalla kasveista tai eläimistä tai 
käymisen avulla mikro-organismeista ja

2) ’elintarvike-entsyymllä’ tuotetta, joka on 
saatu uuttamalla kasveista tai eläimistä tai 
käymisen avulla mikro-organismeista ja:

a) joka sisältää yhtä tai useampaa 
entsyymiä, joka voi käynnistää tietyn 
biokemiallisen reaktion, ja

a) joka sisältää yhtä tai useampaa 
entsyymiä, joka voi käynnistää tietyn 
biokemiallisen reaktion, ja
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b) joka lisätään elintarvikkeeseen 
teknisessä tarkoituksessa elintarvikkeen 
valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, 
pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin 
aikana.

b) joka lisätään elintarvikkeeseen 
teknisessä tarkoituksessa elintarvikkeen 
valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, 
pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin 
aikana;

3) 'elintarvike-entsyymivalmisteella' 
elintarvike-entsyymiä, joka on valmistettu 
muista aineista, joilla edistetään 
elintarvike-entsyymin varastoimista, 
myyntiä, standardointia, laimentamista tai 
liuottamista. 

Perustelu

Termillä "entsyymi" voidaan tarkoittaa eri asioita. Joissakin tapauksissa termillä kuvataan 
puhdasta entsyymiproteiinia, kun taas toisissa tapauksissa sillä kuvataan tuotetta, jota on 
saatu uuttamalla tai käymisen avulla, jolloin entsyymiin sisältyy entsyymiproteiinin lisäksi 
myös jäämiä muista prosesseista. Lopuksi on todettava, että termillä "entsyymi" voidaan 
tarkoittaa myös markkinoitavaa tuotetta, johon on lisätty muita ainesosia. Oikeusvarmuuden 
ja tieteellisen täsmällisyyden vuoksi tarvitaan erillisiä määritelmiä kolmen edellä mainitun 
tapauksen erottamiseksi toisistaan.

Tarkistus 7
5 ARTIKLAN B ALAKOHTA

b) sille on perusteltu tekninen tarve; b) sille on perusteltu tekninen tarve, koska 
siitä on hyötyä ja etua kuluttajalle;

Perustelu

Se, onko entsyymin käyttäminen teknisesti tarpeellista, on määriteltävä avointen ja 
läpinäkyvien kriteerien avulla. Elintarvike-entsyymin käyttämisestä on aina oltava hyötyä ja 
etua kuluttajalle.

Tarkistus 8
5 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan. c) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan 
tuotteen luonteen, laadun tai ainesosien 
suhteen.

Perustelu

Elintarvike-entsyymin käyttö on kiellettävä, jos se saattaa johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen 
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luonteen, laadun tai ainesosien suhteen.

Tarkistus 9
7 ARTIKLAN OTSIKKO

Muuntogeenisten entsyymien 
sisällyttäminen yhteisön luetteloon

Muuntogeenisistä organismeista (GMO) 
peräisin olevien entsyymien 

sisällyttäminen yhteisön luetteloon

Perustelu

GMO:t edellyttävät selkeitä määritelmiä. Elintarvike-entsyymit voivat olla peräisin GMO:ista 
ja ne voidaan valmistaa GMO:ista. Ne itse eivät kuitenkaan ole muuntogeenisiä organismeja.

Tarkistus 10
8 ARTIKLA

Elintarvike-entsyymejä, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, 
riippumatta siitä, myydäänkö ne 
sellaisinaan vai toisiinsa ja/tai direktiivin 
2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
määriteltyihin muihin ainesosiin 
sekoitettuina, voidaan pitää kaupan vain, 
jos niiden pakkauksissa tai astioissa on 
helposti näkyvällä, selvästi luettavalla ja 
pysyvällä tavalla tämän asetuksen 9–
12 artiklassa säädetyt merkinnät.

1. Elintarvike-entsyymejä, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, 
riippumatta siitä, myydäänkö ne 
sellaisinaan vai toisiinsa ja/tai direktiivin 
2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
määriteltyihin muihin ainesosiin 
sekoitettuina, voidaan pitää kaupan vain, 
jos niiden pakkauksissa tai astioissa on 
helposti näkyvällä, selvästi luettavalla ja 
pysyvällä tavalla tässä asetuksessa
säädetyt merkinnät.

2. Pakkauksissa tai astioissa on oltava 
seuraavat tiedot:  

a) tässä asetuksessa vahvistettu nimi; tai

b) jos a alakohdassa tarkoitettua nimeä ei 
ole, elintarvike-entsyymin kuvaus, jonka 
on oltava riittävän täsmällinen sen 
erottamiseksi selvästi muista 
samankaltaisista tuotteista.

Kun elintarvike-entsyymejä myydään 
toisiinsa sekoitettuina, a tai b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava kustakin 
elintarvike-entsyymistä entsyymin 
prosenttiosuutta kokonaispainosta 
vastaavassa alenevassa järjestyksessä;
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c) nettomäärä;

d) joko maininta ”elintarvikekäyttöön” tai 
”rajoitettuun elintarvikekäyttöön” tai 
tarkemmat tiedot sen aiotusta 
elintarvikekäytöstä;

e) tarvittaessa erityiset varastointia ja 
käyttöä koskevat vaatimukset.

3. Lisäksi seuraavat tiedot annetaan joko 
pakkauksessa tai astiassa, tai 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":

a) valmistajan, pakkaajan tai yhteisön 
alueella toimivan myyjän nimi tai 
toiminimi ja osoite;

b) erän tunnistemerkintä;

c) käyttöohjeet, jos niiden ilmoittamatta 
jättäminen voisi haitata elintarvike-
entsyymin asianmukaista käyttöä;

d) soveltuvissa tapauksissa riittävät tiedot 
elintarvike-entsyymin tai elintarvike-
entsyymivalmisteen kokoonpanosta, jotta 
käyttäjä voi noudattaa elintarvikkeessa 
käytettäviä enimmäismääriä: määrää 
koskeva rajoitus ilmaistaan joko 
numeroina tai quantum satis -periaatteen 
mukaisesti;

e) riittävät tiedot, joiden avulla käyttäjä 
voi noudattaa direktiivin 2000/13/EY 
säännöksiä erityisesti allergeenien 
merkintää koskevien säännösten osalta.

4. Tämä artikla ei rajoita 
yksityiskohtaisempien tai laajempien 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten soveltamista painoihin tai 
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mittoihin tai vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden esillepanoon, luokitteluun, 
pakkaamiseen ja pakkausmerkintöihin tai 
niiden kuljetukseen.

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.

Perustelu

Yritykseltä toiselle yritykselle myytävien elintarvike-entsyymien merkinnän 
yksinkertaistamiseksi 8, 9, 10, 12 ja 14 artikla korvataan yhdellä artiklalla, joka sisältää 
kaikki entsyymejä ja niitä elintarvike-entsyymivalmisteita, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi 
kuluttajille, koskevat vaatimukset.  Tämä toimenpide parantaa tekstin johdonmukaisuutta ja 
parantaa sen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Tarkistus 11
9 ARTIKLA

9 artikla
Elintarvike-entsyymien tunnistetietoja 

koskevat vaatimukset

Poistetaan.

1. Kun elintarvike-entsyymejä, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, 
myydään sellaisinaan tai toisiinsa 
sekoitettuina, niiden pakkauksissa tai 
astioissa on kunkin elintarvike-entsyymin 
osalta oltava seuraavat tiedot:
a) tässä asetuksessa vahvistettu nimi; tai
b) jos a alakohdassa tarkoitettua nimeä ei 
ole, elintarvike-entsyymin kuvaus, jonka 
on oltava riittävän täsmällinen sen 
erottamiseksi selvästi muista 
samankaltaisista tuotteista.
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2. Kun elintarvike-entsyymejä myydään 
toisiinsa sekoitettuina, 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava kustakin 
elintarvike-entsyymistä entsyymin 
prosenttiosuutta kokonaispainosta 
vastaavassa alenevassa järjestyksessä.

Perustelu

Ks. 8 artiklaan tehty tarkistus, joka sisältää kaikki edellä olevat säännökset, jotka koskevat 
elintarvike-entsyymejä ja elintarvike-entsyymivalmisteita, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi 
kuluttajille.

Tarkistus 12
10 ARTIKLA

10 artikla Poistetaan.

Tietovaatimukset lisättäessä elintarvike-
entsyymeihin muita aineita, materiaaleja 

tai elintarvikkeiden ainesosia

Kun elintarvike-entsyymeihin, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, lisätään 
muita aineita, materiaaleja tai 
elintarvikkeiden ainesosia kuin 
elintarvike-entsyymejä niiden 
varastoinnin, myynnin, standardoinnin, 
laimentamisen tai liukenemisen 
helpottamiseksi, elintarvike-entsyymien 
pakkauksissa, astioissa tai niiden mukana 
seuraavissa asiakirjoissa on ilmoitettava 
9 artiklassa säädetyt tiedot ja jokaisen 
ainesosan prosenttiosuus 
kokonaispainosta alenevassa 
järjestyksessä. 

Perustelu

Ks. 8 artiklaan tehty tarkistus, joka sisältää kaikki edellä olevat säännökset, jotka koskevat 
elintarvike-entsyymejä ja elintarvike-entsyymivalmisteita, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi 
kuluttajille.

Tarkistus 13
11 ARTIKLA
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Kun elintarvike-entsyymejä, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, 
sekoitetaan muihin elintarvikkeen 
ainesosiin, elintarvike-entsyymien
pakkauksissa tai astioissa on oltava luettelo 
kaikista ainesosista niiden prosenttiosuutta 
kokonaispainosta vastaavassa alenevassa 
järjestyksessä.

Kun elintarvike-entsyymejä tai elintarvike-
entsyymivalmisteita, joita ei ole tarkoitettu 
myytäviksi kuluttajille, sekoitetaan muihin 
elintarvikkeen ainesosiin, tuloksena 
syntyvien tuotteiden pakkauksissa tai 
astioissa on oltava luettelo kaikista 
ainesosista niiden prosenttiosuutta 
kokonaispainosta vastaavassa alenevassa 
järjestyksessä.

Perustelu

3 artiklaan tehdyn tarkistuksen määritelmien mukaisesti elintarvike-entsyymi, joka 
sekoitetaan elintarvikkeiden muihin ainesosiin, määritellään elintarvike-entsyymivalmisteeksi. 
Termi "elintarvike-entsyymivalmiste" kattaa 10 artiklan mukaisen merkityksen 
"tietovaatimukset lisättäessä elintarvike-entsyymeihin muita aineita, materiaaleja tai 
elintarvikkeiden ainesosia", mikä poistaa kahden erillisen artiklan tarpeen. Termi 
"elintarvike-entsyymi" on tässä yhteydessä väärä ja potentiaalisesti harhaanjohtava termi; 
jos elintarvike-entsyymit sekoitetaan muihin ainesosiin, niitä ei voida määritellä puhtaasti 
elintarvike-entsyymeiksi. "Tuloksena syntynyt tuote" on asianmukainen määritelmä.

Tarkistus 14
12 ARTIKLA

12 artikla
Elintarvike-entsyymejä koskevat yleiset 

tietovaatimukset

Poistetaan.

1. Elintarvike-entsyymien, joita ei ole 
tarkoitettu myytäviksi kuluttajille, 
pakkauksissa tai astioissa 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 vaatimukset;

c) käyttöä koskevat ohjeet, jos niiden 
ilmoittamatta jättäminen voisi haitata 
elintarvike-entsyymin asianmukaista 
käyttöä;
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d) erän tunnistemerkintä;

e) valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi 
tai toiminimi ja osoite;

f) kun elintarvike-entsyymin ainesosan 
määrää elintarvikkeessa on rajoitettu, 
kyseisen ainesosan prosenttiosuus 
elintarvike-entsyymissä tai riittävät tiedot 
elintarvike-entsyymin 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) tarvittaessa tiedot tämän asetuksen 
9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuista ja 
direktiivin 2000/13/EY liitteessä IIIa 
luetelluista elintarvike-entsyymeistä tai 
muista aineista.

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
kyseisen kohdan c–f ja h alakohdassa 
vaaditut tiedot voidaan merkitä 
pelkästään lähetykseen liittyviin 
asiakirjoihin, jotka toimitetaan ennen 
tavaran luovutusta tai sen yhteydessä, jos 
maininta ”tarkoitettu elintarvikkeiden 
valmistukseen, ei vähittäismyyntiin” 
esiintyy kyseisen valmisteen pakkauksen 
tai astian selvästi havaittavassa osassa. 

Perustelu

Ks. 8 artiklaan tehty tarkistus, joka sisältää kaikki edellä olevat säännökset, jotka koskevat 
elintarvike-entsyymejä ja elintarvike-entsyymivalmisteita, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi 
kuluttajille.

Tarkistus 15
3 JAKSO JA 14 ARTIKLA
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3 JAKSO
MUUT PAKKAUSMERKINTÖJÄ 

KOSKEVAT VAATIMUKSET

Poistetaan.

14 artikla
Muut pakkausmerkintöjä koskevat 

vaatimukset

1. Edellä oleva 8–13 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 8–13 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.

Perustelu

Ks. 8 artiklaan tehty tarkistus, joka sisältää kaikki edellä olevat säännökset, jotka koskevat 
elintarvike-entsyymejä ja elintarvike-entsyymivalmisteita, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi 
kuluttajille.

Tarkistus 16
16 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.
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.

Tarkistus 17
18 ARTIKLAN 4 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

(a a) Virasto voi päättää tällä hetkellä 
markkinoilla olevien elintarvike-
entsyymien nopeutetusta 
lupamenettelystä, jos virasto on 
vakuuttunut siitä, niille on tehty riittävä 
kansallisen tai yhteisön tason 
turvallisuusarviointi, jotta mainitut 
entsyymit voidaan merkitä suoraan 
yhteisön elintarvike-entsyymien 
luetteloon.

Perustelu

Elintarviketurvallisuusviraston resurssit ovat jo ennestään rajalliset, minkä vuoksi niitä ei 
pidä tuhlata niiden elintarvike-entsyymien arviointiin, jotka on jo arvioitu asianmukaisesti 
EU:n alueella, erityisesti Tanskassa, Ranskassa tai Isossa-Britanniassa, missä elintarvike-
entsyymien arvioinnista vastaavat virastot ovat jo vakiinnuttaneet toimintansa.  

Tarkistus 18
18 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Tämän artiklan soveltamiseksi voidaan 
tarvittaessa hyväksyä asianmukaisia 
siirtymätoimenpiteitä 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

5. Tämän artiklan soveltamiseksi voidaan 
tarvittaessa hyväksyä asianmukaisia 
siirtymätoimenpiteitä 16 artiklan 2 a
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen 
määräysten kanssa.
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PERUSTELUT

Tällä hetkellä yhteisön tasolla ei ole olemassa yhdenmukaisia säännöksiä elintarvike-
entsyymien käytöstä elintarvikkeiden tuotannossa. Sen lisäksi, että yhdenmukaisten 
säännösten puute aiheuttaa kaupan esteitä ja oikeudellista epävarmuutta, se aiheuttaa myös 
terveysnormien ja kuluttajasuojan tason eroja jäsenvaltioiden välillä.

Entsyymejä on käytetty elintarvikkeiden tuotannossa satojen vuosien ajan siten, että 
yleisimpiä käytön aloja ovat leivonnaisten, juustojen ja tärkkelyksen sekä oluen, 
hedelmämehujen ja muiden juomien valmistaminen. Entsyymit vaikuttavat monella 
hyödyllisellä tavalla siten, että ne parantavat elintarvikkeiden rakennetta, ulkonäköä ja 
ravintoarvoja.

Direktiivin 89/107/ETY soveltamisalaan kuuluvat nykyään ainoastaan elintarvikelisäaineina 
käytettävät entsyymit, ja ainoastaan kahden entsyymin, E 1103 invertaasin ja E 1105 
lysotsyymin, käyttö on sallittua kyseisen direktiivin nojalla.

Viime vuosien aikana elintarvike-entsyymien käyttö elintarvikkeiden tuotannossa on 
yleistynyt merkittävästi, minkä seurauksena on kehitetty entistä monimutkaisempia ja 
kehittyneempiä entsyymejä. Niihin liittyy mahdollisia terveysvaaroja, kuten allergeenisuutta, 
toksisuutta ja mikrobiologista jäännösaktiivisuutta. Entsyymejä tuotetaan myös 
muuntogeenisistä mikro-organismeista. Näin ollen turvallisuuden arvioinnin on selvästi oltava 
yhtenäistä Euroopan tasolla kuluttajansuojan tehokkuuden varmistamiseksi.

Edellä mainitun perusteella esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä ja toteaa, että 
myös sekä alan teollisuus että kuluttajajärjestöt ovat pitäneet myönteisenä elintarvike-
entsyymien käytön yhdenmukaistamista EU:n tasolla. 

Esittelijän tarkistusten päätavoitteena on selventäminen ja johdonmukaisuus erityisesti 
suhteessa elintarvike-entsyymien ja elintarvike-entsyymivalmisteiden määritelmiin, suhteessa 
niiden elintarvike-entsyymivalmisteiden merkintävaatimuksiin, joita ei ole tarkoitettu 
myytäviksi kuluttajille, sekä suhteessa muuntogeenisistä mikro-organismeista peräisin oleviin 
elintarvike-entsyymeihin.

Esittelijä on huolestunut siitä, että tämä asetus saattaa aiheuttaa päällekkäisen 
hyväksymismenettelyn mahdollisuuden niiden elintarvike-entsyymien osalta, jotka kuuluvat 
geneettisesti muunneltuja elintarvikkeita ja rehuja, kuten muuntogeenisistä organismeista 
peräisin olevia elintarvike-entsyymejä koskevan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan. Komission nykyisen ehdotuksen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan kuuluvat elintarvike-entsyymit on hyväksyttävä mainitun asetuksen 
mukaisesti ennen kuin niitä voidaan arvioida tämän asetuksen mukaisesti yhteisön elintarvike-
entsyymiluetteloon sisällyttämistä silmällä pitäen. Tämä saattaa johtaa siihen, että mainitut 
entsyymit on hyväksyttävä kahden erillisen hyväksymismenettelyn mukaisesti, mikä vaatii 
lisäselvennystä.

Viimeksi mainitusta huolenaiheesta huolimatta esittelijä pitää käsiteltävänä olevaa 
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lainsäädäntöä hyvänä esimerkkinä siitä, että EU:n toimielimet, alan teollisuus ja 
kuluttajajärjestöt harjoittavat yhteistyötä, jonka tarkoituksena on sekä tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden edistäminen että sen varmistaminen, että EU:n kuluttajilla on yhtäläinen oikeus 
terveyden suojelun ja kuluttajansuojan korkeaan tasoon.


