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1.
Mitkä lisävaltuudet ovat komission mielestä tarpeen, jotta se voisi reagoida nopeammin valvonnan
tuloksiin?
2.
Onko näistä lisävaltuuksista laadittu jo konkreettisia ehdotuksia? Jos vastaus on myönteinen, mikä
ehdotusten keskeinen sisältö on? Jos vastaus on kielteinen, milloin komissiolla on konkreettisia ehdotuksia
toivotuista lisävaltuuksista?

(2001/C 53 E/116)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1160/00
esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle
(11. huhtikuuta 2000)

Aihe: Valkoinen kirja elintarvikkeiden turvallisuudesta ja Euroopan elintarvikeviranomainen
Tammikuussa 2000 ilmestyi valkoinen kirja elintarvikkeiden turvallisuudesta (KOM(1999) 719 lopull.).
Luvussa 4 käsitellään Eurooppalaisen elintarvikeviranomaisen (EEV) perustamista. Luku 5 koskee elintarvikelainsäädäntöä.
Komissio aikoo ehdottaa yhdistelmäainesosia koskevan niin sanotun 25 prosentin säännön poistamista
(kohta 100). Komissio kiinnittää huomiota myös lisäaineiden siirtymiseen lopputuotteisiin ja allergeenien
ilmoittamista pakkausmerkinnöissä, joissa nykyisin mainitaan vain ryhmänimi.
1.
Aikooko komissio etukäteen tutkia ainesosien ilmoittamisen toteutettavuutta käytännössä? Jos ei aio,
harkitseeko komissio mahdollisuutta ilmoittaa kaikki ainesosat? Millä perusteella komissio torjuisi kaikkien
ainesosien ilmoittamisen?
2.
Suunnitteleeko komissio lisäaineiden ilmoittamista pakkausmerkinnöissä sen johdosta, että lisäaineet
voivat siirtyä lopputuotteisiin? Jos ei suunnittele, miksi ei?

(2001/C 53 E/117)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1161/00
esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle
(12. huhtikuuta 2000)

Aihe: Valkoinen kirja elintarvikkeiden turvallisuudesta ja Euroopan elintarvikeviranomainen
Tammikuussa 2000 julkaistiin valkoinen kirja elintarviketurvallisuudesta (KOM(1999) 719 lopull.). Sen
neljännessä luvussa käsitellään Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamista. Luvussa viisi käsitellään
elintarviketurvallisuuteen liittyviä lainsäädäntönäkökohtia.
Terveysväitteiden esittäminen on edelleen kielletty (101 kohta). Ehdotetaan kuitenkin harkittavaksi,
voitaisiinko ottaa käyttöön ”elintoimintoihin liittyvät väitteet” tai ”ravitsemukselliset väitteet”. Lisäksi
komissio aikoo tutkia, onko välttämätöntä mukauttaa elintarvikkeiden merkintää koskevan direktiivin
määräyksiä. ”Elintoimintoihin liittyvät väitteet” viittaavat elintoimintojen parantumiseen.
1.
Aikooko komissio laatia ”elintoimintoihin liittyviä väitteitä” koskevia sääntöjä? Mikäli aikoo, mikä
tulee olemaan näiden toimien perusta. Mikäli ei aio, eikö silloin synny eri väitteiden esittämistä koskeva
tyhjiö.
2.
Aikooko komissio esittää uudelleen vuodelta 1993 peräisin olevan ravitsemuksellisia väitteitä koskevan ehdotuksensa? Mikäli aikoo, milloin. Mikäli ei, aikooko komissio ensisijaisesti laatia eri väitteitä
koskevat kattavat säännöt.
3.
Aikooko komissio laajentaa elintarvikkeiden pakollisen merkinnän koskemaan kaikkia elintarvikkeita
ja/tai lisätä kohtia neljästä kahdeksaan? Mikäli ei aio, mitä muutoksia näihin merkintöihin tehdään.
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