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PR_COD_2am

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 tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 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

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi elintarvike-entsyymeistä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 
2001/112/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 
muuttamisesta
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16676/2007 – C6-0000/2008),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä1 esittämänsä kannan komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0425)

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2008),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(4) Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi 
kuuluttava yksinomaan ne entsyymit, joita 
lisätään elintarvikkeisiin teknologisessa 
tarkoituksessa elintarvikkeen valmistuksen, 
prosessoinnin, valmistamisen, käsittelyn, 
pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin 
aikana, mukaan lukien valmistuksen 
apuaineina käytettävät entsyymit, 

(4) Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi 
kuuluttava yksinomaan ne entsyymit, joita 
lisätään elintarvikkeisiin teknologisessa
tarkoituksessa elintarvikkeen valmistuksen, 
prosessoinnin, valmistamisen, käsittelyn, 
pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin 
aikana, mukaan lukien valmistuksen 
apuaineina käytettävät entsyymit, 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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jäljempänä 'elintarvike-entsyymit'.
Asetuksen soveltamisalaan ei tämän vuoksi 
saisi kuulua entsyymejä, joita ei lisätä 
elintarvikkeeseen teknologisessa 
tarkoituksessa vaan jotka on tarkoitettu 
ihmisravinnoksi, kuten ravitsemuksellisiin 
tarkoituksiin käytettävät entsyymit.
Perinteisesti elintarvikkeiden, kuten 
juuston ja viinin, valmistuksessa 
käytettäviä mikrobiviljelmiä, jotka 
saattavat satunnaisesti tuottaa entsyymejä 
mutta joita ei nimenomaisesti käytetä 
niiden tuottamiseen, ei olisi pidettävä 
elintarvike-entsyymeinä.

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 
satunnaisesti tuottaa entsyymejä mutta joita 
ei nimenomaisesti käytetä niiden 
tuottamiseen, ei olisi pidettävä elintarvike-
entsyymeinä.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 3). Olisi todettava 
äärimmäisen selkeästi, että tämä asetus ei koske ihmisravinnoksi tarkoitettuja entsyymejä, 
kuten ravitsemuksellisia entsyymejä ja ruoansulatusta edistäviä entsyymejä.

Tarkistus 2

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6) Elintarvike-entsyymit olisi 
hyväksyttävä ja niitä saisi käyttää 
ainoastaan, jos ne täyttävät tässä 
asetuksessa vahvistetut vaatimukset.
Elintarvike-entsyymien käytön on oltava 
turvallista, niiden käytölle on oltava 
teknologinen tarve eikä niiden käyttö saa 
johtaa kuluttajaa harhaan. Kuluttajan 
harhaanjohtaminen käsittää muun muassa 
käytettyjen ainesosien luonnetta, tuoreutta 
ja laatua, tuotteen tai tuotantoprosessin 
luonnonmukaisuutta taikka tuotteen 
ravitsemuksellista laatua koskevat seikat.
Elintarvike-entsyymien hyväksymisessä 
olisi otettava huomioon myös muut tekijät, 

(6) Elintarvike-entsyymit olisi 
hyväksyttävä ja niitä saisi käyttää 
ainoastaan, jos ne täyttävät tässä 
asetuksessa vahvistetut vaatimukset. 
Elintarvike-entsyymien käytön on oltava 
turvallista, niiden käytölle on oltava 
tekninen tarve eikä niiden käyttö saa johtaa 
kuluttajaa harhaan. Kuluttajan 
harhaanjohtaminen käsittää muun muassa 
käytettyjen ainesosien luonnetta, tuoreutta 
ja laatua, tuotteen tai tuotantoprosessin 
luonnonmukaisuutta taikka tuotteen 
ravitsemuksellista laatua koskevat seikat. 
Elintarvike-entsyymien hyväksymisessä 
olisi otettava huomioon myös muut tekijät, 
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jotka ovat tarkasteltavan asian kannalta 
merkityksellisiä, mukaan lukien 
yhteiskuntaan, talouteen, perinteisiin, 
etiikkaan ja ympäristöön liittyvät seikat 
sekä tarkastusten toteutettavuus.

jotka ovat tarkasteltavan asian kannalta 
merkityksellisiä, mukaan lukien 
yhteiskuntaan, talouteen, perinteisiin, 
etiikkaan ja ympäristöön liittyvät seikat, 
tarkastusten toteutettavuus ja tarvittaessa 
ennalta varautumisen periaate.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn tarkistukseen 
(tarkistus 6). Parlamentti katsoo, että ennalta varautumisen periaatteen pitäisi olla 
elintarvike-entsyymien riskinarviointien keskeisenä ohjenuorana.

Tarkistus 3

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(b a) ’muuntogeenisten organismien 
tuottamalla’ tarkoitetaan, että 
tuotantoprosessissa on käytetty viimeisenä 
elävänä organismina muuntogeenistä 
organismia, mutta tuote ei sisällä 
muuntogeenisiä organismeja tai koostu 
niistä tai ole niistä tuotettu; 

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn tarkistukseen 
(tarkistus 14). Tämän asetuksen sanamuodon pitäisi olla yhdenmukainen erityisissä 
asetuksissa 1829/2003/EY ja 1830/2003/EY käytettyjen muuntogeenisiä organismeja 
koskevien määritelmien kanssa sekaannuksen välttämiseksi.
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Tarkistus 4

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(b b) ilmaisulla ’quantum satis’ 
tarkoitetaan sitä, että enimmäistasoa ei 
ole määritelty. Entsyymejä on kuitenkin 
käytettävä hyvän valmistustavan 
mukaisesti enintään halutun tarkoituksen 
saavuttamiseksi tarvittava annos ja 
edellyttäen, että kuluttajaa ei johdeta 
harhaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn tarkistukseen 
(tarkistus 14). Quantum satis: Quantum satis -periaate, johon viitataan komission ehdotuksen 
12 artiklan f kohdassa, olisi määriteltävä tässä artiklassa muiden määritelmien antamisen 
ohessa.

Tarkistus 5

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
6 artikla – a – c alakohdat

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

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

b) sille on perusteltu teknologinen tarve; ja b) sille on perusteltu teknologinen tarve; ja
c) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan. c) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan.

Kuluttajan harhaanjohtaminen koskee, 
vaikkakaan ei poissulkevasti, käytettyjen 
ainesosien luonnetta, tuoreutta ja laatua, 
tuotteen tai tuotantoprosessin 
luonnonmukaisuutta, tuotteen 
ravitsemuksellista laatua tai hedelmä- ja 
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vihannespitoisuutta;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty
tarkistus (tarkistus 16). Parlamentti katsoo, että ennalta varautumisen periaatteen pitäisi olla 
elintarvike-entsyymien riskinarviointien keskeisenä ohjenuorana ja liitettävä siksi artiklan 
osaksi. Lisäksi käsitteestä "kuluttajan harhaanjohtaminen" olisi tehtävä selkeä ja avoin.

Tarkistus 6

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta – c ja d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) tarvittaessa ne elintarvikkeet, joihin 
elintarvike-entsyymiä voidaan lisätä

c) ne elintarvikkeet, joihin elintarvike-
entsyymiä voidaan lisätä

d) tarvittaessa ne edellytykset, joiden 
täyttyessä elintarvike-entsyymiä voidaan 
käyttää; soveltuvissa tapauksissa 
elintarvike-entsyymille ei vahvisteta 
enimmäismäärää. Tällöin elintarvike-
entsyymiä on käytettävä quantum satis -
periaatteen mukaisesti;

d) ne edellytykset, joiden täyttyessä 
elintarvike-entsyymiä voidaan käyttää;
soveltuvissa tapauksissa elintarvike-
entsyymille ei vahvisteta enimmäismäärää.
Tällöin elintarvike-entsyymiä on käytettävä 
quantum satis -periaatteen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn tarkistukseen 
(tarkistus 19). Parlamentti katsoo, että elintarvike-entsyymin hyväksynnän olisi oltava 
täsmällisempi käyttöä koskevien edellytysten sekä pakkausmerkintöjä koskevien vaatimusten 
suhteen.
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Tarkistus 7

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(b a) soveltuvissa tapauksissa osoitus siitä, 
että elintarvike-entsyymituote sisältää 
muuntogeenisiä organismeja tai on 
tuotettu niistä muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003¹ 
edellyttämällä tavalla ja muuntogeenisten 
organismien jäljitettävyydestä ja 
merkitsemisestä ja muuntogeenisistä 
organismeista valmistettujen 
elintarvikkeiden ja rehujen 
jäljitettävyydestä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1830/2003² 
vaatimusten mukaisesti.
1 EYVL L 268, 18. 10. 2003, s. 1. Asetus sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EYVL L 368, 
23.12.2006, s. 99.
2 EYVL L 268, 18. 10. 2003, s. 24.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn tarkistukseen 
(tarkistus 37). Neuvoston kanta muuntogeenisten tuotteiden merkinnöistä ei ole tyydyttävä. 
Parlamentti haluaisi nähdä selkeämpiä merkintöjä, jos elintarvike-entsyymituote sisältää 
muuntogeenisiä organismeja tai on tuotettu niistä.
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PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoite

Tällä hetkellä elintarvike-entsyymeille ei Euroopan tasolla tehdä turvallisuusarviointeja eikä 
myönnetä hyväksyntää, lukuun ottamatta niitä entsyymejä, joiden katsotaan olevan 
elintarvikelisäaineita. Teollisuus on käyttänyt painostusta lainsäädännön harmonisoimiseksi 
siten, että yhteisöllä olisi yhteinen hyväksyntämenettely elintarvike-entsyymeille, koska asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön puuttuminen on johtanut epäoikeudenmukaisiin kaupallisiin 
käytäntöihin, estänyt kasvua ja aiheuttanut "käänteistä syrjintää" kotimaisia 
elintarviketuottajia kohtaan sellaisissa maissa, joissa sääntely on tiukempaa.

Ehdotetun asetuksen tavoitteena on harmonisoida lainsäädäntöä, jolla valvotaan entsyymien 
käyttöä EU:n alueella elintarvikkeiden valmistuksessa, jotta ihmisten terveyttä suojeltaisiin ja 
reilua kauppaa ja kilpailua edistettäisiin.

Esittelijän näkemys yhteisestä kannasta: 

Pidän myönteisenä neuvoston tekstin johdanto-osan 13 kappaletta, jossa hyväksytään 
parlamentin ehdotus antaa elintarviketurvallisuusviranomaiselle päätösvalta nykyisin 
markkinoilla olevien elintarvike-entsyymien nopeutetusta hyväksyntämenettelystä, sillä 
monet entsyymit on jo hyväksytty Tanskan, Ranskan ja Ison-Britannian kaltaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa on vakiintuneet kansalliset hyväksyntämenettelyt.  Pidän samoin 
myönteisenä neuvoston käyttöön ottamia yksinkertaistettuja merkintämääräyksiä, joita 
sovelletaan monialaisesti elintarvikkeita parantavia aineita koskevassa paketissa, joka koskee 
elintarvikkeiden lisäaineita, aromeja ja entsyymejä. 
Parlamentti hyväksyi kuitenkin ensimmäisessä käsittelyssään useita tärkeitä tarkistuksia 
komission ehdottamaan asetusluonnokseen, ja parlamentti haluaisi nähdä ne mukana tekstissä. 
Olen palauttanut parlamentin näkemyksen, että ennalta varautumisen periaatteen pitäisi olla 
elintarvike-entsyymien riskinarviointien keskeisenä ohjenuorana ja siksi sitä on korostettava 
tässä ehdotuksessa. Parlamentti lujitti myös ensimmäisessä käsittelyssä kuluttajansuojaa 
koskevia määräyksiä, jotta varmistettaisiin, etteivät elintarvike-entsyymit johda kuluttajia 
harhaan tuotteen ominaisuuksien, sisällön tai laadun osalta. Tämä käsite on palautettu. 
Elintarvike-entsyymit eivät ole eivätkä saa olla muuntogeenisiä mikro-organismeja. On 
kuitenkin todennäköistä, että yhä useammat elintarvike-entsyymit voitaisiin tulevaisuudessa 
johtaa muuntogeenisistä organismeista. On korostettava tätä eroa ettei tulisi väärinkäsityksiä 
tai tarpeetonta huolta, samalla kuitenkin varmistaen avoimuuden kuluttajan kannalta.  Olen 
siksi palauttanut eräitä ensimmäisessä käsittelyssä esitettyjä tarkistuksia. 

Toivon, että tämä ehdotus hyväksytään viipymättä niin, että harmonisoidut säännöt voidaan 
ottaa käyttöön ja elintarviketurvallisuuden korkea taso voidaan taata. 
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