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_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Turvallisten ja terveellisten 

elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 

sisämarkkinoiden olennainen osa ja 

vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 

terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 

sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa. Erot 

uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointia 

ja hyväksymistä koskevissa kansallisissa 

laeissa voivat estää tällaisten 

elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden ja 

luoda siten epäreiluja kilpailuedellytyksiä. 

(1) Turvallisten ja terveellisten 

elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 

sisämarkkinoiden olennainen osa ja 

vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 

terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 

sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa. Erot 

uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointia 

ja hyväksymistä koskevissa kansallisissa 

laeissa voivat estää tällaisten 

elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden ja 

luoda siten oikeudellista epävarmuutta ja 

epäreiluja kilpailuedellytyksiä. 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Unionin elintarvikepolitiikan 

toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten 

(2) Unionin elintarvikepolitiikan 

toteuttamisessa on varmistettava ihmisten 
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terveyden ja kuluttajien etujen 

korkeatasoinen suoja sekä 

sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 

taattava samalla avoimuus. 

terveyden, kuluttajien etujen ja ympäristön 

korkeatasoinen suoja sekä 

sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 

taattava samalla avoimuus. Myös eläinten 

terveys ja hyvinvointi sekä ennalta 

varautumisen periaate, joista säädetään 

asetuksessa (EY) N:o 178/2002, otetaan 

huomioon. 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Unionin lainsäädännössä säädettyjä 

vaatimuksia olisi sovellettava kaikkiin 

unionin markkinoille saatettuihin 

elintarvikkeisiin, myös kolmansista maista 

tuotuihin elintarvikkeisiin. 

Perustelu 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta hyväksyi tämän tarkistuksen vuoden 

2008 ehdotuksesta antamassaan ensimmäisen käsittelyn lausunnossa (2008/0002(COD)). 

Lienee tarpeen todeta, että unionin vaatimuksia olisi sovellettava myös tuotuihin 

elintarvikkeisiin.  

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Uuselintarvikkeita koskevat unionin 

säännöt vahvistettiin Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/978 

ja komission asetuksella (EY) N:o 

1852/20019. Näitä sääntöjä on päivitettävä, 

jotta voidaan yksinkertaistaa nykyisiä 

hyväksyntämenettelyjä ja ottaa huomioon 

unionin lainsäädännön hiljattainen kehitys. 

Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi 

asetus (EY) N:o 258/97 ja asetus (EY) N:o 

1852/2001 olisi kumottava ja asetus (EY) 

N:o 258/97 olisi korvattava tällä 

asetuksella. 

(3) Uuselintarvikkeita koskevat unionin 

säännöt vahvistettiin Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/978 

ja komission asetuksella (EY) N:o 

1852/20019. Näitä sääntöjä on päivitettävä, 

jotta voidaan yksinkertaistaa nykyisiä 

hyväksyntämenettelyjä, parantaa 

kuluttajien turvallisuutta ja ottaa 

huomioon unionin lainsäädännön 

hiljattainen kehitys ja teknologinen 

edistys. Sen vuoksi asetukset (EY) 

N:o 258/97 ja (EY) N:o 1852/2001 olisi 

kumottava ja korvattava tällä asetuksella. 
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____________________ ____________________ 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 258/97, annettu 

27 päivänä tammikuuta 1997, 

uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden 

uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, 

s. 1). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 258/97, annettu 

27 päivänä tammikuuta 1997, 

uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden 

uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, 

s. 1). 

9 Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, 

annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, 

yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen 

julkistamisesta ja suojaamisesta (EYVL L 

253, 21.9.2001, s. 17). 

9 Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, 

annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, 

yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen 

julkistamisesta ja suojaamisesta (EYVL L 

253, 21.9.2001, s. 17). 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale  

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Teknologisiin tarkoituksiin 

käytettäväksi tarkoitettujen ja 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ei pitäisi 

kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, 

koska niihin sovelletaan jo muita unionin 

sääntöjä. Sen vuoksi muuntogeeniset 

elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1829/200310 soveltamisalaan, 

entsyymit, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1332/200811 soveltamisalaan, 

ainoastaan lisäaineina käytettävät 

elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1333/200812 soveltamisalaan, 

aromiaineet, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1334/200813 soveltamisalaan, ja 

uuttoliuottimet, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/32/EY14 soveltamisalaan, olisi 

jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle. 

(4) Teknologisiin tarkoituksiin 

käytettäväksi tarkoitettujen ja 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ei pitäisi 

kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Sen vuoksi muuntogeeniset elintarvikkeet, 

jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/200310 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2001/18/EY10a soveltamisalaan, 

elintarvike-entsyymit, jotka kuuluvat 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1332/200811 

soveltamisalaan, ainoastaan lisäaineina 

käytettävät elintarvikkeet, jotka kuuluvat 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1333/200812 

soveltamisalaan, elintarvikkeissa 

käytettävät aromiaineet, jotka kuuluvat 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1334/200813 

soveltamisalaan, ja uuttoliuottimet, jotka 

kuuluvat Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2009/32/EY14 

soveltamisalaan, olisi jätettävä tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

____________________ ____________________ 
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10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 

päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä 

elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 

18.10.2003, s. 1). 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 

22 päivänä syyskuuta 2003, 

muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 

rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1). 

 10 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä 

maaliskuuta 2001, geneettisesti 

muunnettujen organismien 

tarkoituksellisesta levittämisestä 

ympäristöön ja neuvoston direktiivin 

90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 

17.4.2001, s. 1). 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 

päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-

entsyymeistä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 

7). 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 

16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-

entsyymeistä (EUVL L 354, 31.12.2008, 

s. 7). 

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 

päivänä joulukuuta 2008, 

elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 

31.12.2008, s. 16). 

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 

16 päivänä joulukuuta 2008, 

elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 

31.12.2008, s. 16). 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 

päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa 

käytettävistä aromiaineista ja tietyistä 

ainesosista, joilla on aromaattisia 

ominaisuuksia (EUVL L 354, 31.12.2008, 

s. 34). 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 

16 päivänä joulukuuta 2008, 

elintarvikkeissa käytettävistä aromiaineista 

ja tietyistä ainesosista, joilla on 

aromaattisia ominaisuuksia (EUVL L 354, 

31.12.2008, s. 34). 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja 

elintarvikkeiden ainesosien 

valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) 

(EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3). 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja 

elintarvikkeiden ainesosien 

valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) 

(EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3). 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Asetuksen (EY) N:o 258/97 1 artiklassa (5) Asetuksen (EY) N:o 258/97 1 artiklassa 
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säädettyjä uuselintarvikkeiden luokkia olisi 

selkeytettävä ja päivitettävä korvaamalla 

nykyiset luokat viittauksella Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 178/2002 2 artiklassa säädettyyn 

elintarvikkeen yleiseen määritelmään. 

lueteltuja uuselintarvikkeiden luokkia olisi 

selkeytettävä ja päivitettävä lisäämällä 

uusia asiaankuuluvia luokkia ja viittaus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa 

säädettyyn elintarvikkeen yleiseen 

määritelmään. Komission olisi ennen 

tämän asetuksen ensimmäistä 

soveltamispäivää annettava sidosryhmien 

kuulemisen jälkeen uuselintarvikkeiden 

luokkia koskevat ohjeet, jotka auttaisivat 

hakijoita ja jäsenvaltioita selvittämään, 

kuuluuko jokin elintarvike tämän 

asetuksen soveltamisalaan ja mihin 

uuselintarvikkeiden luokkaan se siinä 

tapauksessa kuuluu. 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus 

asetuksen (EY) N:o 258/97 sääntöjen 

kanssa, uuselintarvikkeiden 

määritysperusteena olisi pidettävä edelleen 

sitä, ettei uuselintarviketta ole käytetty 

unionissa ihmisravintona merkittävässä 

määrin ennen asetuksen (EY) N:o 258/97 

voimaantulopäivää eli 15 päivää 

toukokuuta 1997. Käyttö unionissa 

tarkoittaa myös käyttöä jossakin 

jäsenvaltiossa riippumatta siitä, milloin eri 

jäsenvaltiot ovat liittyneet Euroopan 

unioniin. 

(6) Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus 

asetuksen (EY) N:o 258/97 sääntöjen 

kanssa, uuselintarvikkeiden yhtenä 

määritysperusteena olisi pidettävä edelleen 

sitä, ettei uuselintarviketta ole käytetty 

unionissa ihmisravintona merkittävässä 

määrin ennen asetuksen (EY) N:o 258/97 

voimaantulopäivää eli 15 päivää 

toukokuuta 1997. Käyttö unionissa 

tarkoittaa myös käyttöä jossakin 

jäsenvaltiossa riippumatta siitä, milloin eri 

jäsenvaltiot ovat liittyneet Euroopan 

unioniin. 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Elintarvikkeiden tuotantoprosesseihin 

liittyvällä uudella teknologialla saattaa olla 

vaikutusta elintarvikkeisiin ja siten 

elintarvikkeiden turvallisuuteen. Sen 

(7) Elintarvikkeiden tuotantoprosesseihin 

liittyvällä uudella teknologialla saattaa olla 

vaikutusta elintarvikkeisiin ja siten 

elintarvikkeiden turvallisuuteen. Sen 
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vuoksi olisi myös täsmennettävä, että 

elintarviketta olisi pidettävä 

uuselintarvikkeena, jos kyseiseen 

elintarvikkeeseen sovelletaan 

tuotantoprosessia, jota ei aiemmin käytetty 

elintarviketuotannossa unionissa, tai jos 

elintarvikkeeseen sisältyy Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1169/201116 2 artiklan 2 kohdan t 

alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 

nanomateriaaleja tai elintarvikkeet 

koostuvat niistä. 

vuoksi tässä asetuksessa olisi myös 

täsmennettävä, että elintarviketta olisi 

pidettävä uuselintarvikkeena, jos kyseiseen 

elintarvikkeeseen sovelletaan 

tuotantoprosessia, jota ei aiemmin käytetty 

elintarviketuotannossa unionissa, tai jos 

elintarvikkeeseen sisältyy valmistettuja 

nanomateriaaleja tai elintarvikkeet 

koostuvat niistä. 

__________________  

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2011, 

elintarviketietojen antamisesta 

kuluttajille, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 

ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta 

sekä komission direktiivin 87/250/ETY, 

neuvoston direktiivin 90/496/ETY, 

komission direktiivin 1999/10/EY, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2000/13/EY, komission 

direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä 

komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 

kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, 

s. 18). 

 

Perustelu 

Nanomateriaalien määritelmän yhteydessä ei ole asianmukaista viitata asetukseen (EU) 

N:o 1169/2011, sillä se koskee merkintöjä, kun taas tässä asetuksessa on kyse 

riskinarvioinnista. EFSA on tietoinen epävarmuustekijöistä ja suosittelee elintarvikkeisiin 

liittyville nanohakemuksille 10 prosentin kynnysarvoa. Jos 50 prosentin kynnysarvoa 

sovellettaisiin myös riskinarvioinnin tarkoituksiin, olisi vaarana, että määritelmä ei kattaisi 

joitakin nanoainesosia, eikä niistä näin ollen tehtäisi riskinarviointia. 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja 

muihin aineisiin, jotka on tarkoitettu 

ravintolisinä käytettäväksi tai lisättäväksi 

(8) Vitamiineja, kivennäisaineita ja muita 

aineita, jotka on tarkoitettu ravintolisinä 

käytettäväksi Euroopan parlamentin ja 
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elintarvikkeisiin, kuten 

äidinmaidonkorvikkeisiin ja 

vieroitusvalmisteisiin, imeväisille ja 

pikkulapsille tarkoitettuihin viljapohjaisiin 

valmisruokiin ja lastenruokiin, erityisiin 

lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin 

elintarvikkeisiin ja painonhallintaan 

tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin, 

sovelletaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2002/46/EY17, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1925/200618 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 609/201319 

annettuja sääntöjä. Kyseiset aineet olisi 

arvioitava myös tässä asetuksessa 

annettujen sääntöjen mukaisesti, jos ne 

kuuluvat uuselintarvikkeen määritelmään 

tämän asetuksen mukaisesti. 

neuvoston direktiivin 2002/46/EY17ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1925/200618 

mukaisesti tai lisättäväksi elintarvikkeisiin, 

kuten äidinmaidonkorvikkeisiin ja 

vieroitusvalmisteisiin, imeväisille ja 

pikkulapsille tarkoitettuihin viljapohjaisiin 

valmisruokiin ja lastenruokiin, erityisiin 

lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin 

elintarvikkeisiin ja painonhallintaan 

tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin, ja 

joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EU) N:o 609/201319, 

olisi arvioitava myös tämän asetuksen 

mukaisesti, jos ne kuuluvat siinä olevaan 

uuselintarvikkeen määritelmään. 

____________________ ____________________ 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä 

kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, 

s. 51). 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä 

kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, 

s. 51). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 

päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, 

kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 

(EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 

20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, 

kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 

(EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26). 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 

päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja 

pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 

erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 

tarkoitetuista elintarvikkeista ja 

painonhallintaan tarkoitetuista 

ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston 

direktiivin 92/52/ETY, komission 

direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 

2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) 

N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 

kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 

12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja 

pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 

erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 

tarkoitetuista elintarvikkeista ja 

painonhallintaan tarkoitetuista 

ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston 

direktiivin 92/52/ETY, komission 

direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 

2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) 

N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 

kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, 
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35). s. 35). 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Elintarvikkeita, joilla on uusi tai 

tarkoituksellisesti muunnettu 

perusmolekyylirakenne, mikro-

organismeista, sienistä tai levistä 

koostuvia tai niistä peräisin olevia 

elintarvikkeita, uusia mikro-

organismikantoja, joilla ei ole turvallista 

käyttöhistoriaa, ja kasveissa luontaisesti 

esiintyvien aineiden tiivisteitä olisi 

pidettävä tämän asetuksen mukaisina 

uuselintarvikkeina. 

Perustelu 

On aiheellista esittää uudelleen tämä tarkistus, joka sisältyi Euroopan parlamentin toisen 

käsittelyn kantaan vuonna 2010. 

Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jos direktiivin 2002/46/EY, asetuksen 

(EY) N:o 1925/2006 tai asetuksen (EU) 

N:o 609/2013 mukaisesti käytetyn aineen 

tuotantoprosessi tai partikkelikoko muuttuu 

merkittävästi esimerkiksi nanoteknologian 

vuoksi, sillä saattaa olla vaikutusta 

elintarvikkeeseen ja siten elintarvikkeen 

turvallisuuteen. Sen vuoksi tällaista ainetta 

olisi pidettävä uuselintarvikkeena tämän 

asetuksen nojalla, ja se olisi ensin 

arvioitava uudelleen tämän asetuksen 

mukaisesti ja sen jälkeen asiaa koskevan 

erityislainsäädännön mukaisesti. 

(9) Jos direktiivin 2002/46/EY, asetuksen 

(EY) N:o 1925/2006 tai asetuksen (EU) 

N:o 609/2013 mukaisesti käytetyn aineen 

tuotantoprosessi tai partikkelikoko muuttuu 

merkittävästi esimerkiksi nanoteknologian 

vuoksi, sillä saattaa olla vaikutusta 

elintarvikkeeseen ja siten elintarvikkeen 

turvallisuuteen. Sen vuoksi tällaista ainetta 

olisi pidettävä uuselintarvikkeena tämän 

asetuksen nojalla, ja se olisi ensin 

arvioitava uudelleen tämän asetuksen 

mukaisesti perusteellisen riskinarvioinnin 

jälkeen ja sen jälkeen asiaa koskevan 

erityislainsäädännön mukaisesti. 
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Perustelu 

Johtuu 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohtaan ehdotetuista muutoksista. 

Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jos elintarviketta oli ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997 käytetty yksinomaan 

ravintolisänä tai ravintolisässä, sellaisena 

kuin se on määritelty direktiivin 

2002/46/EY 2 artiklan a alakohdassa, sen 

saattaminen unionin markkinoille samaa 

käyttötarkoitusta varten mainitun päivän 

jälkeen olisi sallittava ilman, että sitä 

pidetään uuselintarvikkeena tämän 

asetuksen mukaisesti. Tätä käyttöä 

ravintolisänä tai ravintolisässä ei 

kuitenkaan tulisi ottaa huomioon 

arvioitaessa, onko elintarviketta käytetty 

unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä 

määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. 

Sen vuoksi kyseisen elintarvikkeen 

käyttöön muutoin kuin ravintolisänä tai 

ravintolisässä olisi sovellettava tätä 

asetusta. 

(10) Ennen 15 päivää toukokuuta 1997 

yksinomaan ravintolisänä tai ravintolisässä 

käytetyn elintarvikkeen, sellaisena kuin se 

on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, 

saattaminen unionin markkinoille samaa 

käyttötarkoitusta varten mainitun päivän 

jälkeen olisi sallittava, koska sitä ei tulisi 

pitää uuselintarvikkeena tämän asetuksen 

mukaisesti. Tätä käyttöä ravintolisänä tai 

ravintolisässä ei kuitenkaan tulisi ottaa 

huomioon arvioitaessa, onko elintarviketta 

käytetty unionissa ihmisravinnoksi 

merkittävässä määrin ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997. Sen vuoksi kyseisen 

elintarvikkeen käyttöön muutoin kuin 

ravintolisänä tai ravintolisässä olisi 

sovellettava tätä asetusta. 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Kloonatuista eläimistä saatavia 

elintarvikkeita on säännelty asetuksella 

(EY) N:o 258/1997. On erittäin tärkeää, 

että kloonatuista eläimistä tai niiden 

jälkeläisistä saatavien elintarvikkeiden 

markkinoille saattamisessa ei synny 

oikeudellista epävarmuutta. Ennen kuin 

kloonatuista eläimistä ja niiden 

jälkeläisistä saatavia elintarvikkeita 

koskeva erityislainsäädäntö tulee 

voimaan, näiden elintarvikkeiden olisi 

kuuluttava tämän asetuksen 
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soveltamisalaan sillä ehdolla, että 

kyseisiin elintarvikkeisiin on tehty 

asianmukaiset merkinnät loppukuluttajaa 

varten, kun ne saatetaan unionin 

markkinoille. 

Perustelu 

Muutettu johdonmukaisuuden vuoksi. 

Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Kolmansista maista tulevien 

perinteisten elintarvikkeiden saattamista 

unionin markkinoille olisi helpotettava, 

kun turvallinen käyttöhistoria jossakin 

kolmannessa maassa on osoitettu. Tällaisia 

elintarvikkeita on täytynyt kuluttaa 

kyseisessä kolmannessa maassa vähintään 

25 vuoden ajan osana maan suuren 

väestönosan tavanomaista ruokavaliota. 

Turvalliseen käyttöhistoriaan ei saisi 

sisällyttää käyttöä muuhun kuin 

elintarviketarkoitukseen tai käyttöä 

muutoin kuin osana tavanomaista 

ruokavaliota. 

(11) Kolmansista maista tulevien 

perinteisten elintarvikkeiden, hyönteiset 

mukaan luettuina, saattamista unionin 

markkinoille olisi helpotettava, kun 

turvallinen käyttöhistoria kolmannessa 

maassa on osoitettu. Tällaisia 

elintarvikkeita on täytynyt kuluttaa 

jossakin kolmannessa maassa vähintään 

25 vuoden ajan osana merkittävän 

ihmismäärän tavanomaista ruokavaliota 

ainakin yhdessä kolmannessa maassa 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen, 

jäljempänä ’EFSA’, tieteellisten ja 

teknisten ohjeiden mukaisesti. 

Turvalliseen käyttöhistoriaan ei saisi 

sisällyttää käyttöä muuhun kuin 

elintarviketarkoitukseen tai käyttöä 

muutoin kuin osana tavanomaista 

ruokavaliota. 

Tarkistus 15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Kun määritetään, onko 

elintarviketta käytetty merkittävässä 

määrin jonkin kolmannen maan väestön 

keskuudessa, perusteena olisi pidettävä 

elintarvikealan toimijoiden toimittamia 
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tietoja, joiden tueksi voidaan tarvittaessa 

esittää kyseisessä kolmannessa maassa 

saatavilla olevia muita tietoja. Jos tiedot 

elintarvikkeen käytöstä ihmisravinnoksi 

ovat riittämättömät, tällaisten tietojen 

keräämiseksi olisi perustettava 

yksinkertainen ja avoin menettely, jossa 

ovat mukana komissio, EFSA ja 

elintarvikealan toimijat. 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään selventämään käsitettä ”käytetty merkittävässä määrin”. 

Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) On syytä selventää, että kolmansista 

maista tulevia elintarvikkeita, joita 

pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 

pidettävä kolmansista maista tulevina 

perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 

saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 

3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 

riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 

jalostamattomia. Jos tällaiseen 

elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 

tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy 

asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 

2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 

koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 

perinteisenä. 

(12) On syytä selventää, että kolmansista 

maista tulevia elintarvikkeita, joita 

pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 

pidettävä kolmansista maista tulevina 

perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 

saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 

3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 

riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 

jalostamattomia. Jos tällaiseen 

elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 

tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy 

valmistettuja nanomateriaaleja tai se 

koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 

perinteisenä. 

Perustelu 

Nanomateriaalien määritelmän yhteydessä ei ole asianmukaista viitata asetukseen (EU) 

N:o 1169/2011, sillä se koskee merkintöjä, kun taas tässä asetuksessa on kyse 

riskinarvioinnista. EFSA on tietoinen epävarmuustekijöistä ja suosittelee elintarvikkeisiin 

liittyville nanohakemuksille 10 prosentin kynnysarvoa. Jos 50 prosentin kynnysarvoa 

sovellettaisiin myös riskinarvioinnin tarkoituksiin, olisi vaarana, että määritelmä ei kattaisi 

joitakin nanoainesosia, eikä niistä näin ollen tehtäisi riskinarviointia. 
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Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale  

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuulumattomista elintarvikkeen ainesosista 

tuotettuja elintarvikkeita, etenkään jos 

valmistaminen on tapahtunut muuttamalla 

elintarvikkeen ainesosia, niiden 

koostumusta tai määrää, ei tulisi pitää 

uuselintarvikkeina. Elintarvikkeen 

ainesosan muunnosten, kuten valikoitujen 

uutteiden taikka kasvin sellaisten muiden 

osien käytön, joita ei ole aikaisemmin 

käytetty unionissa ihmisravinnoksi 

merkittävässä määrin, olisi kuitenkin 

kuuluttava tämän asetuksen 

soveltamisalaan. 

(13) Elintarvikkeita, jotka on tuotettu 

yksinomaan tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuulumattomista 

elintarvikkeen ainesosista, etenkään jos 

valmistaminen on tapahtunut muuttamalla 

elintarvikkeen ainesosia tai niiden määrää, 

ei tulisi pitää uuselintarvikkeina. 

Elintarvikkeen ainesosan muunnosten, joita 

ei ole vielä käytetty unionissa 

ihmisravinnoksi merkittävässä määrin, olisi 

kuitenkin kuuluttava tämän asetuksen 

soveltamisalaan. 

Tarkistus 18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2001/83/EY20 sovelletaan 

silloin, kun tuote voi kuulua sekä kyseisen 

direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa säädetyn 

lääkkeen määritelmän piiriin että tässä 

asetuksessa säädetyn tuotteen määritelmän 

piiriin, kun otetaan huomioon kaikki sen 

ominaisuudet. Jos jäsenvaltio toteaa 

direktiivin 2001/83/EY mukaisesti, että 

tuote on lääke, se voi rajoittaa kyseisen 

tuotteen saattamista unionin markkinoille 

unionin lainsäädännön mukaisesti. 

Lääkkeet on lisäksi jätetty asetuksen (EY) 

N:o 178/2002 2 artiklassa olevan 

elintarvikkeen määritelmän ulkopuolelle 

eikä niiden sen vuoksi pitäisi kuulua tämän 

asetuksen soveltamisalaan. 

(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2001/83/EY20 sovelletaan 

tapauksissa, joissa tuote voi kuulua sekä 

kyseisessä direktiivissä säädetyn lääkkeen 

määritelmän piiriin että tässä asetuksessa 

säädetyn tuotteen määritelmän piiriin, kun 

otetaan huomioon kaikki sen ominaisuudet. 

Jos jäsenvaltio toteaa direktiivin 

2001/83/EY mukaisesti, että tuote on lääke, 

se voi rajoittaa kyseisen tuotteen 

saattamista unionin markkinoille unionin 

lainsäädännön mukaisesti. Lääkkeet on 

lisäksi jätetty asetuksessa (EY) 

N:o 178/2002 olevan elintarvikkeen 

määritelmän ulkopuolelle eikä niiden sen 

vuoksi pitäisi kuulua tämän asetuksen 

soveltamisalaan. 

____________________ ____________________ 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä 
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marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja 

lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 

(EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67). 

marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja 

lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 

(EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67). 

Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa sen päättämiseksi, 

kuuluuko tietty elintarvike 

uuselintarvikkeen määritelmän piiriin ja 

sovelletaanko siihen sen vuoksi 

uuselintarvikkeita koskevia sääntöjä 

tämän asetuksen mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Soveltamisalasta päättäminen on asetuksen kannalta olennaisen tärkeää, joten päätöstä ei 

pitäisi tehdä täytäntöönpanosäädöksillä. 

Tarkistus 20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Komission ja EFSAn olisi 

noudatettava erityisiä määräaikoja, jotta 

voidaan taata hakemusten sujuva 

käsittely. Vaikeissa tapauksissa komission 

ja EFSAn olisi kuitenkin voitava 

tarvittaessa jatkaa kyseisiä määräaikoja. 

Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Kun määritetään, onko elintarviketta 

käytetty unionissa ihmisravinnoksi 

merkittävässä määrin ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997, perusteena olisi pidettävä 

elintarvikealan toimijoiden toimittamia 

(16) Kun määritetään, onko elintarviketta 

käytetty unionissa ihmisravinnoksi 

merkittävässä määrin ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997, perusteena olisi pidettävä 

elintarvikealan toimijoiden toimittamia 
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tietoja, joiden tueksi voidaan tarvittaessa 

esittää jäsenvaltioissa saatavilla olevia 

muita tietoja. Elintarvikealan toimijoiden 

olisi kuultava jäsenvaltioita, jos ne eivät 

ole varmoja sen elintarvikkeen asemasta, 

jonka ne aikovat saattaa markkinoille. Jos 

tietoja elintarvikkeen käytöstä 

ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997 ei ole saatavilla tai jos 

tiedot ovat riittämättömät, tällaisten 

tietojen keräämiseksi olisi perustettava 

yksinkertainen ja avoin menettely, jossa 

ovat mukana komissio, jäsenvaltiot ja 

elintarvikealan toimijat. Komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tällaisen 

kuulemisprosessin menettelyn eri 

vaiheiden määrittelemiseksi. 

tietoja, joiden tueksi voidaan tarvittaessa 

esittää jäsenvaltioissa saatavilla olevia 

muita tietoja. Elintarvikealan toimijoiden 

olisi kuultava jäsenvaltioita ja komissiota, 

jos ne eivät ole varmoja sen elintarvikkeen 

asemasta, jonka ne aikovat saattaa 

markkinoille. Jos tietoja elintarvikkeen 

käytöstä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997 ei ole saatavilla tai jos 

tiedot ovat riittämättömät, tällaisten 

tietojen keräämiseksi olisi perustettava 

yksinkertainen ja avoin menettely. 

Tarkistus 22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Uuselintarvikkeet olisi hyväksyttävä 

ja niitä saisi käyttää ainoastaan, jos ne 

täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset. Uuselintarvikkeiden olisi 

oltava turvallisia eikä niiden käyttö saisi 

johtaa kuluttajia harhaan. Jos 

uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata 

toinen elintarvike, se ei sen vuoksi saisi 

poiketa kyseisestä elintarvikkeesta siten, 

että sen käyttö olisi ravitsemuksellisesti 

vähemmän edullista kuluttajalle. 

(17) Uuselintarvikkeet olisi hyväksyttävä 

ja niitä saisi käyttää ainoastaan, jos ne 

täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut 

vaatimukset. Uuselintarvikkeiden olisi 

oltava turvallisia, ja niiden 

turvallisuusarvioinnin olisi perustuttava 

ennalta varautumisen periaatteeseen, 

josta säädetään asetuksen (EY) N:o 

178/2002 7 artiklassa. Niiden käyttö ei 

myöskään saisi johtaa kuluttajia harhaan. 

Kuluttajille olisi tämän vuoksi annettava 

tietoa uuselintarvikkeiden sisällöstä ja 

ainesosista sekä niiden valmistuksessa 

käytetystä teknologiasta. Siksi tuotteiden 

merkintävaatimukset ovat erittäin 

tärkeitä, erityisesti, jos uuselintarvike on 

valmistettu käyttäen uusia kasvatus- tai 

viljelymenetelmiä, uusia materiaaleja tai 

uusia tuotantomenetelmiä. Vastaavasti jos 

uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata 

toinen elintarvike, se ei sen vuoksi saisi 

poiketa kyseisestä elintarvikkeesta siten, 

että sen käyttö olisi ravitsemuksellisesti 

vähemmän edullista kuluttajalle tai että sen 
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laatu olisi huonompi. 

Perustelu 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta hyväksyi tämän tarkistuksen 

ensimmäisen osan vuoden 2008 ehdotuksesta antamassaan ensimmäisen käsittelyn 

lausunnossa (2008/0002(COD)). Lienee tarpeen todeta, että asiassa olisi sovellettava ennalta 

varautumisen periaatetta. 

Tarkistus 23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Uuselintarvikkeita olisi voitava saattaa 

markkinoille tai käyttää ihmisravinnoksi 

tarkoitetuissa elintarvikkeissa vain, jos ne 

sisältyvät unionin luetteloon niistä 

uuselintarvikkeista, jotka on hyväksytty 

markkinoille saatettavaksi unionissa, 

jäljempänä ’unionin luettelo’. Sen vuoksi 

on aiheellista vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksellä 

uuselintarvikkeiden unionin luettelo 

sisällyttämällä unionin luetteloon 

uuselintarvikkeet, jotka on jo hyväksytty 

tai joista on tehty ilmoitus asetuksen (EY) 

N:o 258/97 4, 5 tai 7 artiklan mukaisesti, 

sekä mahdolliset voimassa olevat 

hyväksyntää koskevat edellytykset. Koska 

näiden uuselintarvikkeiden turvallisuus 

on jo arvioitu, niitä on tuotettu ja pidetty 

kaupan laillisesti unionissa eivätkä ne ole 

aiheuttaneet terveyteen liittyviä ongelmia 

aiemmin, unionin luettelon laatimista 

varten olisi käytettävä aluksi neuvoa-

antavaa menettelyä. 

(18) Uuselintarvikkeita olisi voitava saattaa 

markkinoille tai käyttää ihmisravinnoksi 

tarkoitetuissa elintarvikkeissa vain, jos ne 

sisältyvät unionin luetteloon niistä 

uuselintarvikkeista, jotka on hyväksytty 

markkinoille saatettavaksi unionissa, 

jäljempänä ’unionin luettelo’. Sen vuoksi 

on aiheellista vahvistaa unionin luettelo 

uuselintarvikkeista, jotka on jo hyväksytty 

tai joista on tehty ilmoitus asetuksen (EY) 

N:o 258/97 mukaisesti, sekä mahdolliset 

voimassa olevat hyväksyntää koskevat 

edellytykset. Luettelon olisi oltava avoin 

ja helposti saatavilla, ja sitä olisi 

päivitettävä säännöllisesti. 

Perustelu 

Luettelo uuselintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja sitä olisi päivitettävä 

delegoiduilla säädöksillä. 
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Tarkistus 24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Uusia teknologioita ja 

innovaatioita, kuten bioteknologiaa ja 

nanoteknologiaa, olisi edistettävä 

elintarviketuotannossa, sillä niiden avulla 

voitaisiin vähentää elintarviketuotannon 

ympäristövaikutuksia, parantaa 

elintarviketurvaa ja tarjota hyötyjä 

kuluttajille. Elintarviketuotannon 

kehitystä olisikin aina arvioitava 

uusimpien saatavilla olevien tieteellisten 

tietojen perusteella, jotta Euroopan 

elintarviketurvallisuuden tieteellinen 

varmentaminen olisi luotettavalla 

pohjalla. 

Tarkistus 25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) On aiheellista hyväksyä uuselintarvike 

päivittämällä unionin luetteloa tässä 

asetuksessa säädettyjen vaatimusten ja 

menettelyjen mukaisesti. Käyttöön olisi 

otettava menettely, joka on tehokas, nopea 

ja avoin. Sellaisten kolmansista maista 

tulevien perinteisten elintarvikkeiden 

osalta, joilla on turvallinen käyttöhistoria, 

on aiheellista säätää nopeammasta ja 

yksinkertaisemmasta menettelystä unionin 

luettelon päivittämiseksi, jos perusteltuja 

turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei 

esitetä. Koska unionin luettelon 

päivittäminen edellyttää tässä asetuksessa 

säädettyjen vaatimusten soveltamista, 
komissiolle olisi siirrettävä tähän liittyvää 

täytäntöönpanovaltaa. 

(19) On aiheellista hyväksyä uuselintarvike 

päivittämällä unionin luetteloa tässä 

asetuksessa säädettyjen vaatimusten ja 

menettelyjen mukaisesti. Käyttöön olisi 

otettava menettely, joka on tehokas, nopea 

ja avoin. Sellaisten kolmansista maista 

tulevien perinteisten elintarvikkeiden 

osalta, joilla on turvallinen käyttöhistoria, 

hakijoiden olisi voitava valita nopeampi ja 

yksinkertaisempi menettely unionin 

luettelon päivittämiseksi, jotta 

markkinoille pääsy kestäisi yhtä kauan 

kuin vastaavien unionin tuotteiden. 

Kyseinen menettely olisi hyväksyttävä 

tapauksissa, joissa perusteltuja 

turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei 

esitetä. Komissiolle olisi siksi siirrettävä 

valta hyväksyä säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
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luettelon päivittämiseksi. 

Perustelu 

Kyseiset toimenpiteet ovat soveltamisalaltaan yleisiä ja ne on tarkoitettu tämän asetuksen 

tiettyjen, muiden kuin sen keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi, joten 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti luettelon päivittämiseksi. 

Tarkistus 26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Olisi myös säädettävä 

uuselintarvikkeista johtuvien 

turvallisuusriskien arviointiperusteista. 

Uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin 

yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 

tällaiset arvioinnit olisi annettava 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen, 

jäljempänä ’EFSA’, tehtäväksi. 

(20) Olisi myös määriteltävä selkeästi 

uuselintarvikkeista johtuvien 

turvallisuusriskien arviointiperusteet ja 

säädettävä niistä. Uuselintarvikkeiden 

tieteellisen arvioinnin yhdenmukaisuuden 

varmistamiseksi tällaiset arvioinnit olisi 

annettava EFSAn tehtäväksi. EFSAn olisi 

suoritettava arvioinnit avoimesti ja 

perustettava verkosto jäsenvaltioiden ja 

uuselintarvikkeita ja prosesseja 

käsittelevän neuvoa-antavan komitean 

kanssa. Kaikki uuselintarvikkeiden uudet 

ominaispiirteet, joilla saattaa olla 

terveysvaikutuksia, olisi arvioitava 

erikseen. 

Tarkistus 27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 

mahdollisen elintarvikekäytön osalta 

6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 

tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 

the risk assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain”), että 

nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 

nanomateriaalien toksikologiasta on 

saatavilla vain vähän tietoja ja että 

nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 

(21) EFSA totesi nanomateriaalien 

mahdollisen elintarvikekäytön osalta 

6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 

tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 

the risk assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain”), että tällä hetkellä 

käytettävissä olevat testausmenetelmät 

eivät ehkä ole riittäviä 

nanomateriaaleihin liittyvien riskien 

arvioimiseksi, ja katsoi erityisesti, että 
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ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 

elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 

nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 

arvioida paremmin, komissio on 

kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 

otetaan huomioon valmistettujen 

nanomateriaalien erityisominaisuudet. 

nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 

nanomateriaalien toksikologiasta on 

saatavilla vain vähän tietoja ja että 

nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 

ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 

elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 

nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 

arvioida paremmin, komission olisi 

kehitettävä kiireellisesti muihin kuin 

eläinkokeisiin perustuvia 
testausmenetelmiä, joissa otetaan 

huomioon valmistettujen nanomateriaalien 

erityisominaisuudet. Koska toksikologisten 

ominaisuuksien määrittelyssä ja 

mittausmenetelmissä on tällä hetkellä 

puutteita, olisi sovellettava ennalta 

varautumisen periaatetta, jotta voitaisiin 

vähentää ihmisten altistumista 

nanomateriaaleille. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Perustelu 

Tämä tarkistus sisältyi jo Euroopan parlamentin toisen käsittelyn kantaan vuonna 2010. 

EFSAn lausunnossa todetaan: ”Valmistettujen nanomateriaalien tunnistamisessa, 

karakterisoinnissa ja havaitsemisessa on tällä hetkellä epävarmuutta, koska sopivia ja 

hyväksyttyjä testausmenetelmiä, jotka kattaisivat valmistettujen nanomateriaalien kaikki 

mahdolliset sovellukset, näkökohdat ja ominaisuudet, ei ole. Samoin on epävarmaa, 

soveltuvatko nykyiset biologiset tai toksikologiset vakiotestausmenetelmät valmistettuihin 

nanomateriaaleihin.” 

Tarkistus 28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Termin ”partikkeli” tulkinnoissa 

on eroja. Sen vuoksi olisi täsmennettävä, 

että pehmeitä nanomateriaaleja, kuten 

misellejä tai liposomeja, sisältävät 

elintarvikkeet kuuluvat myös 

uuselintarvikkeen määritelmän piiriin. 

Perustelu 

On täsmennettävä, että tässä asetuksessa vahvistetun nanomateriaalien määritelmän 
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yhteydessä termi ”partikkeli” ei rajoitu ainoastaan niihin aineen osiin, joiden fyysiset rajat 

on määritetty, sillä tämä merkitsisi sitä, että nykyisen tulkinnan mukaan kaikki ”pehmeät” 

nanomateriaalit (esimerkiksi misellit) eivät kuuluisi soveltamisalaan, eikä niiltä tämän vuoksi 

vaadittaisi hyväksyntää ennen markkinoille saattamista. Nämä ovat kuitenkin juuri ne 

käyttötarkoitukset, joilla on merkitystä sääntelyn kannalta, sillä niitä kaavaillaan 

käytettäviksi elintarvikkeissa (esim. vitamiinien tai muiden sellaisten ainesosien, joilla on 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia, kantoaineina).  

Tarkistus 29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 b) Kun testausmenetelmiä sovelletaan 

nanomateriaaleihin, olisi esitettävä 

selvitys niiden tieteellisestä 

soveltuvuudesta nanomateriaaleihin sekä 

tapauksen mukaan teknisistä muutoksista 

tai mukautuksista, joita on tehty näiden 

materiaalien erityisominaisuuksien 

huomioimiseksi. 

Perustelu 

Tästä sanamuodosta on jo sovittu biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja 

niiden käytöstä annetussa asetuksessa (EU) N:o 528/2012 (katso liite II, 5 kohta). 

Tarkistus 30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 c) Elintarvikkeiden pakkauksissa saisi 

olla ainoastaan sellaisia 

nanomateriaaleja, jotka ovat 

hyväksyttyjen nanomateriaalien 

luettelossa, ja niiden siirtymälle näissä 

pakkauksissa oleviin elintarvikkeisiin tai 

niiden pinnalle olisi asetettava raja-arvo. 

Perustelu 

Koska tässä asetuksessa käsitellään muun muassa elintarvikkeissa olevia nanomateriaaleja, 

on tärkeää varmistaa, että myös nanopartikkelit, joita saattaa vahingossa siirtyä 

elintarvikkeisiin, otetaan huomioon. On toimittava kiireellisesti, sillä toistaiseksi ei ole 

olemassa erityislainsäädäntöä, ja testausvaatimuksia ei joko ole tai sovellettavat 
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testausmenetelmät ovat epäasianmukaisia. Tämä tarkistus sisältyi jo Euroopan parlamentin 

toisen käsittelyn kantaan vuonna 2010. 

Tarkistus 31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Kun uuselintarvike hyväksytään ja 

sisällytetään unionin luetteloon, 

komissiolla olisi oltava valtuudet ottaa 

käyttöön markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskevia vaatimuksia, jotta 

voidaan seurata hyväksytyn 

uuselintarvikkeen käyttöä sen 

varmistamiseksi, että käyttö pysyy EFSAn 

turvallisuusarvioinnissa vahvistamissa 

turvallisissa rajoissa. 

(22) Kun uuselintarvike hyväksytään ja 

sisällytetään unionin luetteloon, olisi 

otettava käyttöön markkinoille saattamisen 

jälkeistä seurantaa koskevia vaatimuksia, 

jotta voidaan seurata hyväksytyn 

uuselintarvikkeen käyttöä sen 

varmistamiseksi, että käyttö pysyy EFSAn 

turvallisuusarvioinnissa vahvistamissa 

turvallisissa rajoissa. Elintarvikealan 

toimijoiden olisi joka tapauksessa 

ilmoitettava komissiolle kaikki 

merkitykselliset tiedot elintarvikkeista, 

jotka ne ovat saattaneet markkinoille. 

Perustelu 

Perustuu mietintöluonnoksen tarkistuksiin 88 ja 89. 

Tarkistus 32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 

kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan 

edistämiseksi on aiheellista tietyissä 

olosuhteissa suojata investointeja, joita 

innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja 

tämän asetuksen mukaisesti tehdyn 

uuselintarviketta koskevan hakemuksen 

tueksi. Uusi tieteellinen näyttö ja teollis- ja 

tekijänoikeuksien alainen tieto, joka on 

toimitettu uuselintarvikkeen unionin 

luetteloon sisällyttämistä koskevan 

hakemuksen tueksi, olisi suojattava. Näitä 

tietoja ei saisi tietyn ajanjakson aikana 

käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman 

aiemman hakijan suostumusta. Yhden 

(23) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 

kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan 

edistämiseksi on aiheellista tietyissä 

olosuhteissa suojata investointeja, joita 

hakijat ovat tehneet kerätessään tietoja 

tämän asetuksen mukaisesti tehdyn 

uuselintarviketta koskevan hakemuksen 

tueksi. Teollis- ja tekijänoikeuksien alainen 

tieto, joka on toimitettu uuselintarvikkeen 

unionin luetteloon sisällyttämistä koskevan 

hakemuksen tueksi, olisi suojattava. Näitä 

tietoja ei saisi tietyn ajanjakson aikana 

käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman 

alkuperäisen hakijan suostumusta. Yhden 

hakijan toimittamien tieteellisten tietojen 
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hakijan toimittamien tieteellisten tietojen 

suoja ei saisi estää muita hakijoita 

tekemästä unionin luetteloon 

sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka 

perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin, 

tai viittaamalla suojattuihin tietoihin 

aiemman hakijan suostumuksella. 

Aiemmalle hakijalle myönnettyä viiden 

vuoden tietosuojakautta ei pitäisi jatkaa 

myöhemmille hakijoille myönnettävän 

tietosuojan vuoksi. 

suoja ei saisi estää muita hakijoita 

tekemästä unionin luetteloon 

sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka 

perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin 

tai alkuperäisen hakijan tieteellisiin 
tietoihin tämän suostumuksella. 

Alkuperäiselle hakijalle myönnettyä 

seitsemän vuoden tietosuojakautta ei 

pitäisi jatkaa myöhemmille hakijoille 

myönnettävän tietosuojan vuoksi. 

Tarkistus 33 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Jos hakija pyytää tietosuojaa 

samaa elintarviketta varten sekä tämän 

asetuksen että asetuksen (EY) N:o 

1924/2006 mukaisesti, komission olisi 

pyrittävä yhdenmukaistamaan 

kummankin hyväksymismenettelyn 

aikataulu, jotta tietosuojakaudet olisivat 

samanaikaisia. Jos tämä edellyttää yhden 

menettelyn viivästyttämistä, hakijaa olisi 

kuultava etukäteen. 

Tarkistus 34 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 b) Samalla kun komissio varmistaa 

hakemuksen luottamuksellisuuden, sen 

olisi asetettava asianosaisten saataville 

alustava luettelo, jossa esitetään 

perustiedot hakemuksista. Luettelon 

tarkoituksena olisi estää identtisten tai 

päällekkäisten hakemusten esittäminen, 

ja näin se vähentäisi sekä mahdollisille 

hakijoille että unionille aiheutuvaa 

hallinnollista rasitetta. 
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Tarkistus 35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 

1169/2011 säädettyjä yleisiä 

merkintävaatimuksia ja muita unionin 

elintarvikelainsäädännön asiaankuuluvia 

merkintävaatimuksia. Tietyissä 

tapauksissa saattaa olla tarpeen säätää 
merkinnöissä annettavista lisätiedoista, 

jotka liittyvät erityisesti elintarvikkeen 

kuvaukseen, sen lähteeseen tai sen 

käyttöedellytyksiin, sen varmistamiseksi, 

että kuluttajat saavat riittävästi tietoa 

uuselintarvikkeen luonteesta. 

(24) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 

1169/2011 säädettyjä yleisiä 

merkintävaatimuksia ja muita unionin 

elintarvikelainsäädännön asiaankuuluvia 

merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi 

annettava lisätietoja, jotka liittyvät 

erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 

alkuperään, sen koostumukseen ja sen 

käyttöedellytyksiin, sen varmistamiseksi, 

että kuluttajat saavat riittävästi tietoa 

uuselintarvikkeen luonteesta, kolmansista 

maista tulevat uuselintarvikkeet mukaan 

luettuina. Sen vuoksi voidaan 

uuselintarviketta unionin luetteloon tai 

kolmansista maista tulevien perinteisten 

elintarvikkeiden luetteloon sisällytettäessä 

asettaa erityisiä käyttöedellytyksiä tai 

merkintävaatimuksia, jotka voivat liittyä 

muun muassa elintarvikkeen 

erityispiirteisiin tai ominaisuuksiin, kuten 

koostumukseen, ravintoarvoon tai 

ravitsemuksellisiin vaikutuksiin ja 

elintarvikkeen käyttötarkoitukseen, tai 

eettisiin näkökohtiin tai tiettyjen 

väestöryhmien terveyteen kohdistuviin 

vaikutuksiin. Tässä asetuksessa on 

aiheellista vahvistaa erityisiä 

merkintävaatimuksia, jotka koskevat 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien valmistettujen 

nanomateriaalien muodossa olevia 

elintarvikkeiden ainesosia. Eettisiä 

huolenaiheita herättävät materiaalit olisi 

nykyisen asetuksen (EY) N:o 258/97 

mukaisesti myös ilmoitettava 

pakkausmerkinnässä, jotta kuluttajat 

voisivat tehdä tietoisia valintoja. 
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Tarkistus 36 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (24 a) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 

elintarvikkeen kanssa kosketukseen 

joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista 

annetun unionin lainsäädännön 

vaatimuksia, erityisesti Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 

N:o 1935/20041 a ja sen nojalla 

hyväksyttyjä erityisiä toimenpiteitä. 

 __________________ 

 1 a Elintarvikkeen kanssa kosketukseen 

joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja 

direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY 

kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 

annettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 

(EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4). 

Perustelu 

Tämän johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on tiedottaa ja vahvistaa, että 

uuselintarvikkeisiin ja kolmansista maista tuleviin elintarvikkeisiin sovelletaan paitsi EU:n 

merkintävaatimuksia myös EU:n pakkausvaatimuksia. Tämä uusi johdanto-osan kappale ei 

luo asetukseen uusia oikeudellisia velvoitteita. 

Tarkistus 37 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (24 b) Uuselintarvikkeita koskevan 

menettelyn toisessa käsittelyssä vuonna 

2010 Euroopan parlamentin erittäin suuri 

enemmistö kannatti kloonatuista eläimistä 

ja niiden jälkeläisistä saatavien 

elintarvikkeiden markkinoille saattamisen 

kieltämistä. Uuselintarvikkeita koskevan 

sovittelumenettelyn epäonnistuttua 

maaliskuussa 2011 komissio sitoutui 

tekemään erityisen ehdotuksen 

kloonatuista eläimistä ja niiden 
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jälkeläisistä ottaen huomioon sekä 

neuvoston että Euroopan parlamentin 

kannat. Joulukuussa 2013 esitettyihin, 

kloonausta ja kloonielintarvikkeita 

koskeviin ehdotuksiin ei kuitenkaan 

sisältynyt minkäänlaisia säädöksiä 

kloonattujen eläinten jälkeläisistä, ei edes 

kuluttajille annettavista tiedoista. Lisäksi 

Euroopan parlamentti ei voi harjoittaa 

oikeuksiaan toisena lainsäädäntövallan 

käyttäjänä. Tämän vuoksi komission on 

syytä käyttää hyväkseen mahdollisuus, 

joka sille tarjoutuu uuden komission 

kollegion nimityksen myötä, ja peruuttaa 

vuoden 2013 ehdotukset, jotta se voi 

esittää tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 

uusia ehdotuksia, joissa otetaan 

huomioon parlamentin vaatimukset. 

Perustelu 

Vastoin kaikkia komission antamia lupauksia kloonielintarvikkeita koskevassa ehdotuksessa 

ei otettu huomioon parlamentin vaatimuksia, eikä siihen sisältynyt minkäänlaisia säädöksiä 

kloonattujen eläinten jälkeläisistä. Tämä on valtava takaisku verrattuna maaliskuuhun 2011, 

jolloin kaikki toimielimet pääsivät yksimielisyyteen ainakin tuoreen naudanlihan 

merkinnöistä, ja läimäys vasten kasvoja parlamentin jäsenille, jotka olivat erittäin suurella 

enemmistöllä vaatineet kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatujen elintarvikkeiden 

kieltämistä. Säädöksen oikeusperusta ei sitä paitsi salli yhteispäätösmenettelyä, joten 

parlamentilta evättäisiin myös oikeus toimia toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä. 

Tarkistus 38 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Sellaisten hakemusten osalta, jotka on 

toimitettu asetuksen (EY) N:o 258/97 

mukaisesti ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää, riskinarviointi ja 

hyväksyntämenettely olisi saatettava 

päätökseen tämän asetuksen mukaisesti. 

Tässä asetuksessa säädetyn 

uuselintarvikkeen selkeytetyn määritelmän 

vuoksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi 

elintarvikkeen, joka saatettiin 

lainsäädännön mukaisesti markkinoille 

tämän asetuksen soveltamispäivänä, 

(25) Sellaisten hakemusten osalta, jotka on 

toimitettu asetuksen (EY) N:o 258/97 

mukaisesti ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää, riskinarviointi ja 

hyväksyntämenettely olisi saatettava 

päätökseen tämän asetuksen mukaisesti. 

Tässä asetuksessa säädetyn 

uuselintarvikkeen selkeytetyn määritelmän 

vuoksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi 

elintarvikkeen, joka saatettiin 

lainsäädännön mukaisesti markkinoille 

tämän asetuksen soveltamispäivänä, 
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markkinoille saattaminen olisi periaatteessa 

sallittava siihen asti, että riskinarviointi ja 

hyväksyntämenettelyt on saatettu 

päätökseen. Sen vuoksi olisi säädettävä 

siirtymäsäännöistä, jotta varmistetaan 

ongelmaton siirtyminen tämän asetuksen 

sääntöjen soveltamiseen. 

markkinoille saattaminen olisi periaatteessa 

sallittava siihen asti, että riskinarviointi ja 

hyväksyntämenettelyt on saatettu 

päätökseen. Sen vuoksi olisi säädettävä 

siirtymäsäännöksistä, jotta varmistetaan 

ongelmaton siirtyminen tämän asetuksen 

sääntöjen soveltamiseen. 

Tarkistus 39 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Jotta unionin luetteloa voitaisiin 

muuttaa, kun uusille uuselintarvikkeille 

on annettu hyväksyntä, komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti unionin luettelon 

päivittämiseksi. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että 

asianomaiset asiakirjat toimitetaan 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

Tarkistus 40 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 

varmistaa, että asetus pannaan 

yhdenmukaisesti täytäntöön unionin 

luettelon päivittämiseksi siltä osin kuin on 

kyse sellaisten kolmansista maista tulevien 

perinteisten elintarvikkeiden lisäämisestä, 

joiden osalta ei ole ilmoitettu turvallisuutta 

(27) Komissiolle olisi siirrettävä valta 

antaa delegoituja säädöksiä 26 a artiklan 

mukaisesti unionin luettelon 

päivittämiseksi siltä osin kuin on kyse 

sellaisten kolmansista maista tulevien 

perinteisten elintarvikkeiden lisäämisestä, 

joiden osalta ei ole ilmoitettu turvallisuutta 

koskevista vastalauseista. 
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koskevista vastalauseista. 

Perustelu 

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti unionin luettelon päivittämiseksi. 

Tarkistus 41 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Uuselintarvikkeen määritelmään, 

uuselintarvikkeen aseman määrittämistä 

koskevaan kuulemisprosessiin, unionin 

luettelon muihin päivityksiin, 
elintarvikkeiden unionin luetteloon 

lisäämistä koskevien hakemusten tai 

ilmoitusten laatimiseen ja esittämiseen, 

hakemusten tai ilmoitusten 

asianmukaisuuden tarkastamiseen liittyviin 

järjestelyihin, luottamuksellisuuskohteluun 

ja siirtymäsäännöksiin liittyvää 

täytäntöönpanovaltaa olisi harjoitettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti. 

 

(28) Elintarvikkeiden unionin luetteloon 

lisäämistä koskevien hakemusten tai 

ilmoitusten laatimiseen ja esittämiseen, 

hakemusten tai ilmoitusten 

asianmukaisuuden tarkastamiseen liittyviin 

järjestelyihin, perusteltujen turvallisuutta 

koskevien vastalauseiden toimittamista 

varten käytävää tietojenvaihtoa koskevan 

menettelyn vaiheisiin, EFSAn lausuntoon 
sisällytettävien tietojen tyyppiin ja 

luottamuksellisuuskohteluun liittyvää 

täytäntöönpanovaltaa olisi harjoitettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti. 

__________________ __________________ 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Perustelu 

Johdanto-osan kappaletta olisi mukautettava delegoituja säädöksiä / 

täytäntöönpanosäädöksiä koskevien tarkistusten äänestystuloksen perusteella.  
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Tarkistus 42 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (28 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat sen vahvistamista, millaiset 

elintarvikkeet kuuluvat tämän asetuksen 

soveltamisalaan kunkin luokan osalta, 

perusteltujen turvallisuutta koskevien 

vastalauseiden toimittamista varten 

käytävää tietojenvaihtoa koskevan 

menettelyn vaiheiden vahvistamista, 

’jonkin kolmannen maan merkittävän 

väestönosan’ määritelmää ja 

uuselintarvikkeita koskevan unionin 

luettelon päivittämistä. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

Tarkistus 43 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (28 b) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 

882/20041 a vahvistetaan yleiset säännöt 

elintarvikelainsäädännön noudattamisen 

valvomiseen tarkoitettujen virallisten 

tarkastusten suorittamisesta. 

Jäsenvaltioiden on sen vuoksi suoritettava 

virallisia tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 

882/2004 mukaisesti tämän asetuksen 



 

 

 PE568.557/ 28 

 FI 

noudattamisen valvomiseksi. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 

29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja 

elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 

terveyttä ja hyvinvointia koskevien 

sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 

suoritetusta virallisesta valvonnasta 

(EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1). Oikaistu 

toisinto (EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1). 

Perustelu 

Komission vuonna 2008 tekemään ehdotukseen oli lisätty viittaus virallista valvontaa 

koskevaan asetukseen, ja se on syytä säilyttää. 

Tarkistus 44 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – otsikko, 1 kohta ja 2 kohta, a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kohde ja soveltamisala Kohde, tavoite ja soveltamisala 

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöt 

uuselintarvikkeiden markkinoille 

saattamisesta unionissa, jotta varmistetaan 

sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 

tarjotaan samalla korkeatasoinen 

ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen 

suojelu. 

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöt 

uuselintarvikkeiden markkinoille 

saattamisesta unionissa. 

 1 a. Tämän asetuksen tarkoituksena on 

tarjota korkeatasoinen ihmisten 

terveyden, kuluttajien etujen ja 

ympäristön suojelu, samalla kun 

varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas 

toiminta. 

2. Tätä asetusta ei sovelleta 2. Tätä asetusta ei sovelleta 

a) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

soveltamisalaan kuuluviin muuntogeenisiin 

elintarvikkeisiin; 

a) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 ja 

direktiivin 2001/18/EY soveltamisalaan 

kuuluviin muuntogeenisiin 

elintarvikkeisiin; 
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Tarkistus 45 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) [kloonieläimistä peräisin olevien 

elintarvikkeiden markkinoille 

saattamisesta] annetun neuvoston 

direktiivin XXX/XX/EU soveltamisalaan 

kuuluviin elintarvikkeisiin. 

Poistetaan. 

Tarkistus 46 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määritelmät Määritelmät 

1. Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen 

(EY) N:o 178/2002 2 ja 3 artiklan 

määritelmiä. 

1. Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen 

(EY) N:o 178/2002 2 ja 3 artiklan 

määritelmiä. 

2. Lisäksi tässä direktiivissä tarkoitetaan 2. Lisäksi tässä direktiivissä tarkoitetaan 

a) ’uuselintarvikkeella’ kaikkia 

elintarvikkeita, joita ei käytetty unionissa 

merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 

ennen 15 päivää toukokuuta 1997 

riippumatta siitä, milloin eri jäsenvaltiot 

ovat liittyneet unioniin, ja joihin sisältyvät 

erityisesti seuraavat: 

a) ’uuselintarvikkeella’ mitä tahansa 

elintarvikkeita, joita ei käytetty unionissa 

merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 

ennen 15 päivää toukokuuta 1997 

riippumatta siitä, milloin eri jäsenvaltiot 

ovat liittyneet unioniin, ja jotka kuuluvat 

ainakin yhteen seuraavista luokista: 

 -i) elintarvikkeet, joilla on uusi tai 

tarkoituksellisesti muunnettu 

perusmolekyylirakenne; 

 -i a) mikro-organismeista, sienistä tai 

levistä koostuvat, niistä peräisin olevat tai 

niistä tuotetut elintarvikkeet; 

 -i b) kasveista koostuvat, niistä peräisin 

olevat tai niistä tuotetut elintarvikkeet, 

lukuun ottamatta kasveja, joilla on 

turvallinen käyttöhistoria elintarvikkeina 

unionin markkinoilla ja jotka on saatu 

 – perinteisillä lisäämismenetelmillä; tai 

 – muilla kuin perinteisillä 

lisäämismenetelmillä, kun nämä 
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menetelmät eivät aiheuta elintarvikkeiden 

tai elintarvikkeiden ainesosien 

koostumuksessa tai rakenteessa 

merkittäviä muutoksia niiden 

ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai 

ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin; 

 -i c) kloonatuista eläimistä tai niiden 

jälkeläisistä saatavat elintarvikkeet, joihin 

sovelletaan 29 a artiklaa (uusi); 

 -i d) elintarvikkeet, jotka sisältävät kudos- 

tai soluviljelyjä, koostuvat kudos- tai 

soluviljelyistä tai on saatu kudos- tai 

soluviljelyjen avulla; 

 -i e) elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat 

peräisin tai on tuotettu eläimistä tai 

niiden osista, mukaan luettuina 

kokonaiset eläimet, kuten hyönteiset, 

lukuun ottamatta eläimiä, jotka on saatu 

perinteisillä kasvatusmenetelmillä, ja 

kun näistä eläimistä tuotetuilla 

elintarvikkeilla on turvallinen 

käyttöhistoria unionin markkinoilla; 

i) elintarvikkeet, joihin sovelletaan uutta 

tuotantomenetelmää, jota ei ole käytetty 

unionissa elintarviketuotannossa ennen 15 

päivää toukokuuta 1997, jos tämä 

tuotantomenetelmä aiheuttaa 

elintarvikkeen koostumuksessa tai 

rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka 

vaikuttavat sen ravintoarvoon, 

käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-

toivottujen aineiden pitoisuuksiin; 

i) elintarvikkeet, jotka on tuotettu uudella 

tuotantomenetelmällä, jota ei ole käytetty 

unionissa elintarvikkeissa ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997 ja joka saattaa aiheuttaa 

elintarvikkeen koostumuksessa tai 

rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka 

vaikuttavat sen ravintoarvoon, 

käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-

toivottujen aineiden pitoisuuksiin, tai jos 

tuotantomenetelmä voi herättää eettisiä 

huolenaiheita; 

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät 

asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 

2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 

valmistettuja nanomateriaaleja tai 

koostuvat niistä; 

ii) elintarvikkeet, jotka ovat tulosta 

partikkelikoon, -muodon tai -rakenteen 

taikka partikkelikokojakauman 

tarkoituksellisesta muuttamisesta tai 

joihin muuttaminen vaikuttaa, käyttäen 

mitä tahansa teknologiaa, joka pienentää 

ne nanomittakaavaan. Elintarvikkeisiin 

liittyvien hakemusten osalta on harkittava 

EFSAn suosittamaa 10 prosentin 

kynnysarvoa; 

iii) vitamiinit, kivennäisaineet ja muut 

aineet, joita käytetään direktiivin 

2002/46/EY, asetuksen (EY) N:o 

1925/2006 tai asetuksen (EU) N:o 

iii) vitamiinit, kivennäisaineet ja muut 

aineet, joita käytetään direktiivin 

2002/46/EY, asetuksen (EY) N:o 

1925/2006 tai asetuksen (EU) N:o 
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609/2013 mukaisesti, jos  609/2013 mukaisesti, jos  

– on sovellettu tämän kohdan i alakohdassa 

tarkoitettua uutta tuotantoprosessia; tai 

– on sovellettu tämän kohdan i alakohdassa 

tarkoitettua uutta tuotantoprosessia; 

– tällaiset aineet sisältävät asetuksen (EU) 

N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan t 

alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 

nanomateriaaleja tai koostuvat niistä; 

– tällaiset aineet sisältävät 

tarkoituksellisesti valmistettua materiaalia 
tai koostuvat materiaalista, joka sisältää 

partikkeleita joko vapaina, 

aggregoituneina tai agglomeroituneina ja 

jonka partikkeleista vähintään 

10 prosenttia lukumääräperusteisen 

kokojakauman mukaisesti on kooltaan 

1-100 nm tai jonka ulkomitoista yksi tai 

useampi on 1–100 nm; tai 

 – yksittäisissä vitamiineissa, 

kivennäisaineissa ja muissa aineissa, joita 

käytetään direktiivin 2002/46/EY, 

asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tai 

asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti, 

tai niiden seoksissa on käytetty uutta 

lähdettä tai lähtömateriaalia; 

iv) elintarvikkeet, joita käytettiin 

yksinomaisesti ravintolisissä unionissa 

ennen 15 päivää toukokuuta 1997, jos niitä 

on tarkoitus käyttää muissa elintarvikkeissa 

kuin direktiivin 2002/46/EY 2 artiklan a 

alakohdassa määritellyissä ravintolisissä; 

iv) elintarvikkeet, joita käytettiin 

yksinomaisesti ravintolisissä unionissa 

ennen 15 päivää toukokuuta 1997, jos niitä 

on tarkoitus käyttää muissa elintarvikkeissa 

kuin direktiivin 2002/46/EY 2 artiklan a 

alakohdassa määritellyissä ravintolisissä; 

b) ’kolmannesta maasta tulevalla 

perinteisellä elintarvikkeella’ muuta kuin a 

alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettua 

uuselintarviketta, joka on saatu 

alkutuotannosta ja jolla on turvallinen 

käyttöhistoria kolmannessa maassa; 

b) ’kolmannesta maasta tulevalla 

perinteisellä elintarvikkeella’ muuta kuin 

a alakohdan -i, i, ii ja iii alakohdassa 

tarkoitettua uuselintarviketta, joka on saatu 

alkutuotannosta ja jolla on turvallinen 

käyttöhistoria kolmannessa maassa; 

c) ’elintarvikkeen turvallisella 

käyttöhistorialla kolmannessa maassa’ sitä, 

että kyseisen elintarvikkeen turvallisuus on 

vahvistettu sen koostumusta koskevien 

tietojen ja niiden kokemusten perusteella, 

joita on saatu sen vähintään 25 vuotta 

kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin 

kolmannen maan suuren väestönosan 

tavanomaisessa ruokavaliossa ennen 13 

artiklassa tarkoitetun ilmoituksen 

tekemistä; 

c) ’elintarvikkeen turvallisella 

käyttöhistorialla kolmannessa maassa’ sitä, 

että kyseisen elintarvikkeen turvallisuus on 

vahvistettu sen koostumusta koskevien 

tietojen ja niiden kokemusten perusteella, 

joita on saatu sen vähintään 25 vuotta 

kestäneestä jatkuvasta käytöstä ainakin 

yhden kolmannen maan merkittävän 

ihmismäärän tavanomaisessa 

ruokavaliossa, kuten tämän asetuksen 4 

artiklassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa 

on esitetty, ennen 13 artiklassa tarkoitetun 

ilmoituksen tekemistä; 

d) ’hakijalla’ jäsenvaltiota, kolmatta maata d) ’hakijalla’ jäsenvaltiota, kolmatta maata 
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tai mahdollisesti useita asianomaisia 

osapuolia edustavaa asianomaista 

osapuolta, joka on toimittanut komissiolle 

hakemuksen 9 tai 15 artiklan mukaisesti tai 

ilmoituksen 13 artiklan mukaisesti; 

tai mahdollisesti useita asianomaisia 

osapuolia edustavaa asianomaista 

osapuolta, joka on toimittanut komissiolle 

hakemuksen 9 tai 15 artiklan mukaisesti tai 

ilmoituksen 13 artiklan mukaisesti; 

e) ’asianmukaisella hakemuksella’ ja 

’asianmukaisella ilmoituksella’ hakemusta 

tai ilmoitusta, joka kuuluu tämän asetuksen 

soveltamisalaan ja sisältää riskinarviointia 

ja hyväksymismenettelyä varten vaaditut 

tiedot. 

e) ’asianmukaisella hakemuksella’ ja 

’asianmukaisella ilmoituksella’ hakemusta 

tai ilmoitusta, joka kuuluu tämän asetuksen 

soveltamisalaan ja sisältää riskinarviointia 

ja hyväksymismenettelyä varten vaaditut 

tiedot; 

 e a) ’uudella tuotantomenetelmällä’ 

menetelmää, jota ei käytetty unionin 

elintarviketuotannossa ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997; 

 e b) ’perinteisillä lisäämismenetelmillä’ 

tai ’perinteisillä kasvatusmenetelmillä’ 

menetelmiä, joita käytettiin unionin 

elintarviketuotannossa ennen 15 päivää 

toukokuuta 1997; 

 e c) ’kloonatuilla eläimillä’ eläimiä, jotka 

on tuotettu suvuttoman, keinotekoisen 

lisääntymismenetelmän avulla yksittäisen 

eläimen geneettisesti identtisen tai lähes 

identtisen jäljennöksen tuottamiseksi; 

 e d) ’kloonattujen eläinten jälkeläisillä’ 

eläimiä, jotka on tuotettu suvullisen 

lisääntymismenetelmän avulla siten, että 

ainakin toinen vanhemmista on kloonattu 

eläin. 

Tarkistus 47 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

3 artikla Poistetaan. 

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta 

 

Tämän asetuksen yhdenmukaisen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi 

komissio voi päättää 

täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
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tietty elintarvike 2 artiklan 2 kohdan a 

alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän piiriin. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

Perustelu 

Tämä artikla vastaa pikemminkin 4 artiklaa, joten se on siirretty.  

Tarkistus 48 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Uuselintarvikeaseman määrittämistä 

koskeva menettely 

Uuselintarvikeaseman määrittämistä 

koskeva menettely 

1. Elintarvikealan toimijoiden on 

varmennettava, kuuluuko elintarvike, joka 

niillä on tarkoituksena saattaa unionin 

markkinoille, tämän asetuksen 

soveltamisalaan. 

1. Elintarvikealan toimijoiden on 

varmennettava, kuuluuko elintarvike, joka 

niillä on tarkoituksena saattaa unionin 

markkinoille, tämän asetuksen 

soveltamisalaan. 

2. Elintarvikealan toimijoiden on kuultava 

jäsenvaltioita, jos ne eivät ole varmoja 

siitä, kuuluuko elintarvike, joka niillä on 

tarkoituksena saattaa unionin markkinoille, 

tämän asetuksen soveltamisalaan. Tällöin 

elintarvikealan toimijoiden on toimitettava 

pyynnöstä tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle, 

jotta se voi määrittää etenkin sen, missä 

määrin kyseistä elintarviketta käytettiin 

ihmisravinnoksi unionissa ennen 15 

päivää toukokuuta 1997. 

2. Elintarvikealan toimijoiden on kuultava 

sitä jäsenvaltioita, jossa ne aikovat saattaa 

uuselintarvikkeen ensimmäisenä 

markkinoille, jos ne eivät ole varmoja 

siitä, kuuluuko elintarvike, joka niillä on 

tarkoituksena saattaa unionin markkinoille, 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Elintarvikealan toimijoiden on toimitettava 

tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle, jotta se voi 

määrittää, kuuluuko elintarvike tämän 

asetuksen soveltamisalaan vai ei. Tämän 

määrittämiseksi jäsenvaltio voi kuulla 

komissiota ja muita jäsenvaltioita. 

3. Komissio voi täsmentää 

täytäntöönpanosäädöksillä 2 kohdassa 

säädettyä kuulemisprosessia koskevan 

menettelyn vaiheet. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

26 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa täsmennetään 

 
– se, millaiset elintarvikkeet kuuluvat 

tämän asetuksen soveltamisalaan kunkin 

2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetun luokan osalta; 
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 – kuulemisprosessia koskevan menettelyn 

vaiheet; ja 

 – EFSAn kuulemisen jälkeen ’jonkin 

kolmannen maan merkittävän 

väestönosan’ määritelmä. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Kyseiset delegoidut säädökset annetaan 

… päivään … kuuta …+ mennessä. 

 _______________________ 

 + OJ: please insert date: 12 months after 

the entry into force of this Regulation. 

Tarkistus 49 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unionin luettelo uuselintarvikkeista Unionin luettelo uuselintarvikkeista 

1. Komissio laatii ja päivittää unionin 

luettelon uuselintarvikkeista, joiden 

markkinoille saattaminen unionissa on 

hyväksytty 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, 

jäljempänä ’unionin luettelo’. 

1. Liitteessä vahvistetaan unionin luettelo 

uuselintarvikkeista, joiden markkinoille 

saattaminen unionissa on hyväksytty 6 ja 

8 artiklan mukaisesti, jäljempänä ’unionin 

luettelo’. 

2. Vain uuselintarvikkeita, jotka on 

hyväksytty ja sisällytetty unionin 

luetteloon, voidaan saattaa markkinoille 

unionissa sellaisenaan ja käyttää 

elintarvikkeissa luettelossa täsmennetyin 

edellytyksin. 

2. Vain uuselintarvikkeita, jotka on 

hyväksytty ja sisällytetty unionin 

luetteloon, voidaan saattaa markkinoille 

unionissa sellaisenaan tai käyttää 

elintarvikkeissa luettelossa täsmennetyin 

edellytyksin ja merkintävaatimusten 

mukaisesti.  

 2 a. Lisäksi komissio asettaa luettelon 

hylätyistä hakemuksista julkisesti 

saataville verkkosivustollaan, jotta näitä 

voidaan käyttää vertailukohtana tuleville 

hakemuksille. Luettelossa täsmennetään 

hylkäämisen syyt. 

Tarkistus 50 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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Komissio hyväksyy ja sisällyttää 

uuselintarvikkeen unionin luetteloon vain, 

jos se täyttää seuraavat edellytykset: 

Komissio hyväksyy ja sisällyttää 

uuselintarvikkeen unionin luetteloon vain, 

jos se täyttää seuraavat edellytykset: 

a) se ei käytettävissä olevien tieteellisten 

tietojen perusteella aiheuta 

turvallisuusriskiä ihmisten terveydelle; 

a) se ei tieteellisten tietojen eikä asetuksen 

(EY) N:o 178/2002 7 artiklassa 

tarkoitetun ennalta varautumisen 

periaatteen soveltamisen perusteella 

aiheuta turvallisuusriskiä ihmisten 

terveydelle eikä eläinten hyvinvoinnille ja 

tapauksen mukaan ympäristölle; 

b) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan; b) sen käyttötarkoitus, esillepano ja 

merkinnät eivät johda kuluttajaa harhaan, 

varsinkaan silloin, kun tietyn 

elintarvikkeen korvaamiseen tarkoitetun 

elintarvikkeen ravintoarvo muuttuu 

merkittävästi; 

c) jos se on tarkoitettu toisen 

elintarvikkeen korvaamiseen, se ei poikkea 

siitä siten, että sen tavanomainen käyttö 

aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa 

kuluttajalle. 

c) jos se on tarkoitettu toisen 

elintarvikkeen korvaamiseen, se poikkeaa 

siitä siten, että sen tavanomainen käyttö 

aiheuttaisi merkittävää ravitsemuksellista, 

terveydellistä, ympäristöön liittyvää ja 

sosiaalista hyötyä kuluttajalle; 

 c a) elintarvikkeen valmistamiseen 

käytettyjen materiaalien jäljitettävyys 

voidaan varmistaa. 

 Jos a alakohdassa tarkoitetuissa 

tieteellisissä tutkimuksissa annetaan 

toisistaan poikkeavia lausuntoja, 

päätelmä tehdään EFSAn antaman 

lausunnon perusteella. 

Perustelu 

Ravintoarvoissa ilmenevän merkityksettömän eron ei pitäisi riittää syyksi hakemuksen 

epäämiseen, jos ero ei vaikuta ihmisten terveyteen. Jos tieteellisissä tutkimuksissa päädytään 

erilaisiin päätelmiin, EFSAlla on oltava valta ratkaista asia ja tehdä lopulliset päätelmät. 

Tarkistus 51 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Epäselvissä tapauksissa eli esimerkiksi 

silloin, kun tieteellinen varmuus ei ole 

riittävä tai tietoja puuttuu, on sovellettava 
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ennalta varautumisen periaatetta, eikä 

kyseistä elintarviketta saa sisällyttää 

unionin luetteloon. 

Perustelu 

On aiheellista esittää uudelleen tämä tarkistus, joka sisältyi parlamentin toisen käsittelyn 

kantaan vuonna 2010. 

Tarkistus 52 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Elintarvikkeita, joihin on sovellettu 

erityisiä riskinarviointimenetelmiä 

edellyttäviä tuotantomenetelmiä 

(esimerkiksi 2 artiklan 2 kohdan 

ii alakohdassa tarkoitettuja 

nanotekniikalla tuotettuja elintarvikkeita), 

ei saa sisällyttää unionin luetteloon, 

ennen kuin EFSA on hyväksynyt 

käytettäviksi tällaiset erityiset menetelmät 

ja ennen kuin näiden menetelmien 

perusteella suoritettu asianmukainen 

turvallisuusarviointi on osoittanut, että 

kyseisten elintarvikkeiden käyttö on 

turvallista. 

Perustelu 

On aiheellista esittää uudelleen tämä tarkistus, joka sisältyi Euroopan parlamentin toisen 

käsittelyn kantaan vuonna 2010, sillä sen jälkeen ei ole tapahtunut juurikaan kehitystä ja 

EFSA on tietoinen epävarmuustekijöistä nanomateriaalien testausmenetelmissä. 

Tarkistus 53 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

7 artikla Poistetaan. 

Unionin luettelon alustava laatiminen  

Komissio laatii 

täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 

…23 unionin luettelon sisällyttämällä 
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siihen uuselintarvikkeet, jotka on 

hyväksytty tai joista on tehty ilmoitus 

asetuksen (EY) N:o 258/97 4, 5 ja 7 

artiklan nojalla, sekä mahdolliset 

voimassa olevat hyväksyntää koskevat 

edellytykset. 

Kyseinen täytäntöönpanosäädös 

hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 

noudattaen. 

 

__________________  

23 Publications Office: please insert date: 

24 months after the entry into force of this 

Regulation. 

 

Tarkistus 54 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unionin luettelon sisältö Unionin luettelon sisältö ja päivittäminen 

1. Komissio hyväksyy uuselintarvikkeen ja 

päivittää unionin luettelon seuraavissa 

artikloissa säädettyjen sääntöjen 

mukaisesti: 

1. Komissio hyväksyy uuselintarvikkeen ja 

päivittää unionin luettelon seuraavissa 

artikloissa säädettyjen sääntöjen 

mukaisesti: 

a) 9, 10 ja 11 artikla ja tarpeen mukaan 25 

artikla tai 

a) 9, 10 ja 11 artikla ja tarpeen mukaan 

25 artikla tai 

b) 13–18 artikla. b) 13–18 artikla. 

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 

uuselintarvikkeen hyväksymiseen ja 

unionin luettelon päivittämiseen on 

sisällyttävä yksi seuraavista: 

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 

uuselintarvikkeen hyväksymiseen ja 

unionin luettelon päivittämiseen on 

sisällyttävä yksi seuraavista: 

a) uuselintarvikkeen lisääminen unionin 

luetteloon; 

a) uuselintarvikkeen lisääminen unionin 

luetteloon; 

b) uuselintarvikkeen poistaminen unionin 

luettelosta; 

b) uuselintarvikkeen poistaminen unionin 

luettelosta; 

c) sellaisten edellytysten, eritelmien tai 

rajoitusten lisääminen, poistaminen tai 

muuttaminen, jotka liittyvät 

uuselintarvikkeen sisällyttämiseen unionin 

luetteloon. 

c) sellaisten eritelmien, käyttöedellytysten, 

erityismerkintöjä koskevien 

lisävaatimusten tai markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa koskevien 

vaatimusten lisääminen, poistaminen tai 

muuttaminen, jotka liittyvät 

uuselintarvikkeen sisällyttämiseen unionin 
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luetteloon. 

3. Edellä 2 kohdassa säädettyyn 

uuselintarvikkeen unionin luettelossa 

olevaan merkintään on sisällyttävä tarpeen 

mukaan seuraavat: 

3. Edellä 2 kohdassa säädettyyn 

uuselintarvikkeen unionin luettelossa 

olevaan merkintään on sisällyttävä 

uuselintarvikkeen eritelmä, päivämäärä, 

jona uuselintarvike sisällytettiin unionin 

luetteloon, ja tarpeen mukaan seuraavat: 

a) uuselintarvikkeen eritelmä;  

b) edellytykset, joiden mukaisesti 

uuselintarviketta saa käyttää, jotta vältetään 

erityisesti mahdolliset haitalliset 

vaikutukset tiettyihin väestöryhmiin, 

saannin enimmäistason ylittyminen sekä 

riskit liiallisen käytön tapauksessa; 

a) edellytykset, joiden mukaisesti 

uuselintarviketta saa käyttää, jotta vältetään 

erityisesti mahdolliset haitalliset 

vaikutukset tiettyihin väestöryhmiin, 

saannin enimmäistason ylittyminen sekä 

riskit liiallisen käytön tapauksessa; 

c) erityismerkintöjä koskevat 

lisävaatimukset, jotta loppukuluttajalle 

voidaan tiedottaa elintarvikkeen 

erityisominaisuuksista, kuten 

koostumuksesta, ravintoarvosta tai 

ravitsemuksellisista vaikutuksista, ja 

elintarvikkeen tarkoitetusta käytöstä, 

joiden seurauksena uuselintarvike ei enää 

vastaa olemassa olevaa elintarviketta, tai 

vaikutuksista tiettyjen väestöryhmien 

terveyteen; 

b) erityismerkintöjä koskevat 

lisävaatimukset, jotta loppukuluttajalle 

voidaan tiedottaa elintarvikkeen 

erityisominaisuuksista, kuten 

koostumuksesta, ravintoarvosta tai 

ravitsemuksellisista vaikutuksista, ja 

elintarvikkeen tarkoitetusta käytöstä, 

joiden seurauksena uuselintarvike ei enää 

vastaa olemassa olevaa elintarviketta, tai 

vaikutuksista tiettyjen väestöryhmien 

terveyteen; 

d) markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskevat vaatimukset 23 artiklan 

mukaisesti. 

c) markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskevat vaatimukset 23 artiklan 

mukaisesti. 

Tarkistus 55 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Menettely uuselintarvikkeen unionin 

markkinoille saattamisen hyväksymiseksi 

ja unionin luettelon päivittämiseksi 

Menettelyt unionin luettelon 

päivittämiseksi 

1. Menettely, jolla hyväksytään 

uuselintarvikkeen markkinoille 

saattaminen unionissa ja päivitetään 8 

artiklassa säädetty unionin luettelo, 

käynnistyy joko komission aloitteesta tai 

hakijan komissiolle tekemän hakemuksen 

seurauksena. 

1. Menettelyt, joilla hyväksytään 

uuselintarvikkeen markkinoille 

saattaminen unionissa ja päivitetään 

8 artiklassa säädetty unionin luettelo, 

käynnistyvät joko komission aloitteesta tai 

hakijan komissiolle tekemän hakemuksen 

seurauksena. Komissio asettaa 

hakemuksen jäsenvaltioiden saataville 
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viipymättä. Lisäksi komissio julkaisee 

verkkosivustollaan yhteenvedon 

hakemuksista -a ja a alakohdassa 

tarkoitettujen tietojen perusteella sekä 

yhteenvedon c alakohdassa tarkoitetusta 

tieteellisestä näytöstä. 

Hakemuksessa on oltava Hakemuksessa on oltava 

 
-a) hakijan nimi ja osoite; 

a) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus: a) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus; 

 
a a) tuotantoprosessin kuvaus; 

b) uuselintarvikkeen koostumus; b) uuselintarvikkeen yksityiskohtainen 

koostumus; 

c) tieteellinen näyttö, joka osoittaa, että 

uuselintarvike ei aiheuta turvallisuusriskiä 

ihmisten terveydelle; 

c) tieteellinen näyttö, joka osoittaa, että 

uuselintarvike ei aiheuta turvallisuusriskiä 

ihmisten terveydelle ja tapauksen mukaan 

ympäristölle; 

 
c a) tarvittaessa analyysimenetelmä tai 

-menetelmät; 

d) tarpeen mukaan ehdotus 

käyttöedellytyksistä ja erityisistä 

merkintävaatimuksista, jotka eivät johda 

kuluttajaa harhaan. 

d) tarpeen mukaan ehdotus 

käyttötarkoituksen edellytyksistä ja 

erityisistä merkintävaatimuksista, jotka 

eivät johda kuluttajaa harhaan. 

2. Komissio voi pyytää EFSAlta lausuntoa, 

jos päivityksellä saattaa olla vaikutusta 

ihmisten terveyteen. 

2. Komissio pyytää EFSAlta lausuntoa, jos 

päivityksellä saattaa olla vaikutusta 

ihmisten terveyteen. 

 2 a. Komissio ilmoittaa hakijalle 

vastaanottaneensa hakemuksen 15 päivän 

kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. 

Komissio tarkistaa hakemuksen 

asianmukaisuuden kuukauden kuluessa 

hakemuksen vastaanottamisesta. Jos 

hakemusta ei ole katsottu 

asianmukaiseksi, komissio ilmoittaa 

asiasta hakijalle, täsmentää syyt ja 

lopettaa menettelyn. 

 2 b. Kun testausmenetelmiä sovelletaan 

2 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa 

tarkoitettuihin nanomateriaaleihin, on 

esitettävä selvitys niiden tieteellisestä 

soveltuvuudesta nanomateriaaleihin sekä 

tapauksen mukaan teknisistä muutoksista 

tai mukautuksista, joita on tehty näiden 

materiaalien erityisominaisuuksien 
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huomioon ottamiseksi. 

3. Menettely, jolla hyväksytään 

uuselintarvikkeen markkinoille 

saattaminen unionissa ja päivitetään 8 

artiklassa säädetty unionin luettelo, 

päättyy, kun hyväksytään 

täytäntöönpanosäädös 11 artiklan 

mukaisesti. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 26 a artiklan 

mukaisesti liitteessä vahvistetun unionin 

luettelon päivittämiseksi. 

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 

säädetään, komissio voi päättää 

hyväksymismenettelyn ja olla jatkamatta 

päivitystä missä tahansa menettelyn 

vaiheessa, jos se katsoo päivityksen olevan 

perusteeton. 

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 

säädetään, komissio voi päättää olla 

jatkamatta päivitystä missä tahansa 

menettelyn vaiheessa, jos se katsoo 

päivityksen olevan perusteeton. 

Se ottaa tarvittaessa huomioon 

jäsenvaltioiden näkökannat, EFSAn 

lausunnon sekä muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät tarkasteltavaan päivitykseen. 

Se ottaa tarvittaessa huomioon 

jäsenvaltioiden näkökannat, EFSAn 

lausunnon sekä muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät tarkasteltavaan päivitykseen. 

Tällaisissa tapauksissa komissio tiedottaa 

asiasta hakijalle ja kaikille jäsenvaltioille 

suoraan ja ilmoittaa syyt siihen, miksi se ei 

pidä päivitystä perusteltuna. 

Tällaisissa tapauksissa komissio tiedottaa 

asiasta hakijalle ja kaikille jäsenvaltioille 

suoraan ja ilmoittaa syyt siihen, miksi se ei 

pidä päivitystä perusteltuna. 

5. Hakija voi peruuttaa 1 kohdassa 

tarkoitetun hakemuksensa milloin tahansa 

ennen 2 kohdassa tarkoitetun EFSAn 

lausunnon antamista ja päättää näin 

uuselintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 

luettelon päivittämistä koskevan 

menettelyn. 

5. Hakija voi peruuttaa hakemuksensa 

milloin tahansa ja päättää näin 

uuselintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 

luettelon päivittämistä koskevan 

menettelyn. 

Tarkistus 56 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

EFSAn lausunto EFSAn lausunto  

1. Jos komissio pyytää EFSAn lausuntoa, 

se toimittaa asianmukaisen hakemuksen 

EFSAlle. EFSAn on annettava lausuntonsa 

yhdeksän kuukauden kuluessa 

asianmukaisen hakemuksen 

vastaanottamisesta. 

1. Jos komissio pyytää EFSAn lausuntoa, 

se toimittaa asianmukaisen hakemuksen 

EFSAlle kuukauden kuluessa. EFSAn on 

annettava lausuntonsa yhdeksän kuukauden 

kuluessa asianmukaisen hakemuksen 

vastaanottamisesta. 

Uuselintarvikkeen turvallisuutta 

arvioidessaan EFSAn on otettava tarpeen 

Uuselintarvikkeen turvallisuutta 

arvioidessaan EFSAn on otettava 
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mukaan huomioon seuraavat: huomioon seuraavat: 

a) onko kyseinen uuselintarvike yhtä 

turvallinen kuin vastaavan 

elintarvikeluokan elintarvike, joka on jo 

unionin markkinoilla; 

a) onko kyseinen uuselintarvike yhtä 

turvallinen kuin vastaavan 

elintarvikeluokan elintarvike, joka on jo 

unionin markkinoilla; 

b) aiheuttavatko uuselintarvikkeen 

koostumus ja käyttöedellytykset 

turvallisuusriskin ihmisten terveydelle 

unionissa. 

b) aiheuttavatko uuselintarvikkeen 

koostumus ja käyttöedellytykset 

turvallisuusriskin ihmisten terveydelle ja 

tapauksen mukaan ympäristölle 
unionissa; 

 
c) voisiko ilmetä kumulatiivisia 

vaikutuksia ja synergiavaikutuksia ja 

voisiko tietyille väestöryhmille aiheutua 

haitallisia vaikutuksia; 

 
d) onko uuselintarvike tarkoitettu 

sellaisen toisen elintarvikkeen 

korvaamiseen, josta se ei poikkea siten, 

että sen tavanomainen käyttö aiheuttaisi 

ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle. 

2. EFSAn on toimitettava lausuntonsa 

komissiolle, jäsenvaltioille ja tapauksen 

mukaan hakijalle. 

2. EFSAn on toimitettava lausuntonsa 

komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle. 

3. Asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa, joissa EFSA pyytää 

täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 

säädettyä yhdeksän kuukauden määräaikaa 

voidaan jatkaa. 

3. Asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa, joissa EFSA pyytää 

täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 

säädettyä yhdeksän kuukauden määräaikaa 

voidaan jatkaa. 

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 

määräaika, jonka kuluessa kyseiset 

täydentävät tiedot olisi toimitettava, ja 

ilmoitettava komissiolle tarvittavasta 

lisäajasta. 

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 

määräaika, jonka kuluessa kyseiset 

täydentävät tiedot on toimitettava, ja 

ilmoitettava komissiolle asiasta. 

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 

kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 

ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 

yhdeksän kuukauden määräaikaa 

pidennetään automaattisesti kyseisellä 

lisäajalla. Komissio ilmoittaa määräajan 

pidennyksestä jäsenvaltioille. 

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 

kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 

ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 

yhdeksän kuukauden määräaikaa 

pidennetään automaattisesti kyseisellä 

lisäajalla. Komissio ilmoittaa määräajan 

pidennyksestä jäsenvaltioille. 

4. Jos 3 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 

tietoja ei lähetetä EFSAlle kyseisessä 

kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 

EFSAn on annettava lopullinen 

lausuntonsa sille jo toimitettujen tietojen 

perusteella. 

4. Jos 3 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 

tietoja ei toimiteta EFSAlle kyseisessä 

kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 

EFSAn on annettava lopullinen 

lausuntonsa saatavilla olevien tietojen 

perusteella. Se, että hakija ei toimita 

täydentäviä tietoja, saattaa johtaa siihen, 
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että EFSA antaa kielteisen lausunnon. 

5. Jos hakija antaa täydentäviä tietoja 

omasta aloitteestaan, sen on toimitettava ne 

komissiolle ja EFSAlle. 

5. Jos hakija antaa täydentäviä tietoja 

omasta aloitteestaan, sen on toimitettava ne 

komissiolle ja EFSAlle. 

Tällaisissa tapauksissa EFSAn on 

annettava lausuntonsa 1 kohdassa 

säädetyssä yhdeksän kuukauden 

määräajassa. 

Tällaisissa tapauksissa EFSAn on 

annettava lausuntonsa 1 kohdassa 

säädetyssä yhdeksän kuukauden 

määräajassa. 

6. EFSAn on asetettava 3 kohdassa 

tarkoitetut täydentävät tiedot komission ja 

jäsenvaltioiden saataville. 

6. EFSAn on asetettava 3 ja 5 kohdassa 

tarkoitetut täydentävät tiedot komission ja 

jäsenvaltioiden saataville. 

Tarkistus 57 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Uuselintarvikkeen hyväksyminen ja 
unionin luettelon päivittäminen 

Unionin luettelon päivittäminen 

1. Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 

kuluessa EFSAn lausunnon julkaisemisesta 

27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetulle komitealle luonnoksen 

täytäntöönpanosäädöksestä, jolla 

päivitetään unionin luetteloa, ottaen 

huomioon seuraavat: 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

26 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä 5 artiklassa tarkoitetun unionin 

luettelon päivittämiseksi kuuden 
kuukauden kuluessa 10 artiklassa 

tarkoitetun EFSAn lausunnon 

julkaisemisesta ottaen huomioon seuraavat: 

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset 

tapauksen mukaan; 

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset; 

b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 

säännökset; 

b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 

säännökset; 

c) EFSAn lausunto; c) EFSAn lausunto; 

d) mahdolliset muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 

hakemukseen. 

 

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

2. Jos komissio ei ole pyytänyt EFSAlta 

lausuntoa 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 1 

kohdassa säädetty yhdeksän kuukauden 

määräaika alkaa siitä päivästä, jona 

komissio vastaanotti asianmukaisen 

hakemuksen 9 artiklan 1 kohdan 

2. Jos komissio ei ole pyytänyt EFSAlta 

lausuntoa 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 

1 kohdassa säädetty kuuden kuukauden 

määräaika alkaa siitä päivästä, jona 

komissio vastaanotti asianmukaisen 

hakemuksen 9 artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti. mukaisesti. 

Tarkistus 58 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hakemusten hallinnollisia ja tieteellisiä 

vaatimuksia koskeva täytäntöönpanovalta 

Hakemusten hallinnollisia ja tieteellisiä 

vaatimuksia koskevat 

täytäntöönpanosäädökset 

Komissio hyväksyy ...24 mennessä 

täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat 

seuraavia: 

Komissio hyväksyy ...24 mennessä 

täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat 

seuraavia: 

a) edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen sisältö, laadinta ja 

esittäminen; 

a) edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

hakemuksen sisältö, laadinta ja 

esittäminen; 

b) hakemuksen asianmukaisuuden 

tarkastamista koskevat järjestelyt; 

b) hakemuksen asianmukaisuuden 

tarkastamista koskevat järjestelyt; 

c) niiden tietojen tyyppi, jotka on 

sisällytettävä 10 artiklassa tarkoitettuun 

EFSAn lausuntoon. 

c) niiden tietojen tyyppi, jotka on 

sisällytettävä 10 artiklassa tarkoitettuun 

EFSAn lausuntoon. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

____________________ ____________________ 

24 (Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation) 

24 (Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation) 

Perustelu 

Mukautus terminologian korjaamista koskevaan neuvoston tavoitteeseen.  

Tarkistus 59 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 

elintarvikkeita koskeva ilmoitus 

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 

elintarvikkeita koskeva ilmoitus 

Hakijan, joka aikoo saattaa unionin Hakija, joka aikoo saattaa unionin 
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markkinoille kolmansista maista tulevia 

perinteisiä elintarvikkeita, on ilmoitettava 

tästä aikeesta komissiolle. 

markkinoille kolmansista maista tulevia 

perinteisiä elintarvikkeita, voi toimittaa 

komissiolle ilmoituksen tästä aikeesta sen 

sijaan, että noudattaisi 9 artiklassa 

tarkoitettua menettelyä. 

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: 

 
-a) hakijan nimi ja osoite; 

a) perinteisen elintarvikkeen nimi ja 

kuvaus: 

a) perinteisen elintarvikkeen nimi ja 

kuvaus: 

b) perinteisen elintarvikkeen koostumus; b) perinteisen elintarvikkeen 

yksityiskohtainen koostumus; 

c) perinteisen elintarvikkeen alkuperämaa; c) perinteisen elintarvikkeen alkuperämaa 

tai -maat; 

d) asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka 

osoittavat elintarvikkeen turvallisen 

käyttöhistorian jossakin kolmannessa 

maassa; 

d) asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka 

osoittavat elintarvikkeen turvallisen 

käyttöhistorian jossakin kolmannessa 

maassa, kuten tämän asetuksen 

4 artiklassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa 

on esitetty; 

e) tarpeen mukaan käyttöedellytykset ja 

erityiset merkintävaatimukset, jotka eivät 

johda kuluttajaa harhaan. 

e) tarpeen mukaan käyttötarkoituksen 

edellytykset ja erityiset 

merkintävaatimukset, jotka eivät johda 

kuluttajaa harhaan. 

Tarkistus 60 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 

elintarvikkeita koskeva menettely 

Kolmansista maista tulevien perinteisten 

elintarvikkeiden markkinoille saattamisen 

ilmoittamista koskeva menettely. 

1. Komissio toimittaa 13 artiklassa 

säädetyn asianmukaisen ilmoituksen 

viipymättä jäsenvaltioille ja EFSAlle. 

1. Komissio toimittaa 13 artiklassa 

säädetyn asianmukaisen ilmoituksen 

kuukauden kuluessa jäsenvaltioille ja 

EFSAlle. 

2. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, 

jona komissio on toimittanut 

asianmukaisen ilmoituksen 1 kohdan 

mukaisesti, jäsenvaltio tai EFSA voi 

ilmoittaa komissiolle, että niillä on 

tieteelliseen näyttöön perustuvia 

turvallisuutta koskevia vastalauseita 

2. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, 

jona komissio on toimittanut 

asianmukaisen ilmoituksen 1 kohdan 

mukaisesti, jäsenvaltio tai EFSA voi 

ilmoittaa komissiolle, että niillä on 

tieteelliseen näyttöön perustuvia 

turvallisuutta koskevia vastalauseita 
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kyseisen perinteisen elintarvikkeen unionin 

markkinoille saattamisen osalta. 

kyseisen perinteisen elintarvikkeen unionin 

markkinoille saattamisen osalta. 

3. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, 

EFSAlle ja hakijalle 2 kohdassa tarkoitetun 

menettelyn tuloksesta. 

3. Komissio ilmoittaa hakijalle jokaisesta 

perustellusta vastalauseesta saatuaan 

asiaa koskevan ilmoituksen. 

Jäsenvaltioille, EFSAlle ja hakijalle on 

ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetun 

menettelyn tuloksesta. 

4. Jos 2 kohdan mukaisia perusteltuja 

turvallisuutta koskevia vastalauseita ei 

esitetä kyseisessä kohdassa säädetyssä 

määräajassa, komissio hyväksyy kyseisen 

perinteisen elintarvikkeen unionin 

markkinoille saattamisen ja päivittää 

viipymättä unionin luettelon. 

4. Jos 2 kohdan mukaisia perusteltuja 

vastalauseita ei esitetä kyseisessä kohdassa 

säädetyssä määräajassa, komissio päivittää 

unionin luettelon kuukauden kuluessa 

26 a artiklan mukaisesti hyväksytyllä 

delegoidulla säädöksellä. Unionin 

luettelossa olevassa merkinnässä on 

täsmennettävä, että kyseessä on 

kolmannesta maasta tuleva perinteinen 

elintarvike. Tarpeen mukaan on 

täsmennettävä tiettyjä käyttöedellytyksiä, 

erityisiä merkintävaatimuksia tai 
markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskevia vaatimuksia. 

5. Jos komissiolle esitetään 2 kohdan 

mukaisia tieteelliseen näyttöön perustuvia 

turvallisuutta koskevia vastalauseita, 

komissio ei hyväksy kyseisen perinteisen 

elintarvikkeen unionin markkinoille 

saattamista eikä päivitä unionin luetteloa. 

5. Jos komissiolle esitetään 2 kohdan 

mukaisia tieteelliseen näyttöön perustuvia 

turvallisuutta koskevia vastalauseita, 

komissio ei päivitä unionin luetteloa. 

Tässä tapauksessa hakija voi toimittaa 

komissiolle 15 artiklan mukaisen 

hakemuksen. 

Tässä tapauksessa hakija voi toimittaa 

komissiolle 15 artiklan mukaisen 

hakemuksen. 

Tarkistus 61 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 14 artiklan 5 kohdassa säädettyyn 

hakemukseen on sisällytettävä 13 artiklan 

mukaisesti jo toimitettujen tietojen lisäksi 

asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka liittyvät 

14 artiklan 5 kohdan mukaisesti 

toimitettuihin perusteltuihin turvallisuutta 

koskeviin vastalauseisiin. 

Edellä 14 artiklan 5 kohdan toisessa 

alakohdassa säädettyyn hakemukseen on 

sisällytettävä 13 artiklan mukaisesti jo 

toimitettujen tietojen lisäksi asiakirjoin 

osoitetut tiedot, jotka liittyvät 14 artiklan 

5 kohdan mukaisesti toimitettuihin 

perusteltuihin vastalauseisiin. 
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Perustelu 

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.  

Tarkistus 62 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kolmannesta maasta tulevaa perinteistä 

elintarviketta koskeva EFSAn lausunto 

Kolmannesta maasta tulevaa perinteistä 

elintarviketta koskeva EFSAn lausunto 

1. EFSAn on annettava lausuntonsa kuuden 

kuukauden kuluessa asianmukaisen 

hakemuksen vastaanottamisesta. 

1. EFSAn on annettava lausuntonsa kuuden 

kuukauden kuluessa asianmukaisen 

hakemuksen vastaanottamisesta. 

2. Arvioidessaan kolmannesta maasta 

tulevan perinteisen elintarvikkeen 

turvallisuutta EFSAn on otettava huomioon 

seuraavat seikat: 

2. Arvioidessaan kolmannesta maasta 

tulevan perinteisen elintarvikkeen 

turvallisuutta EFSAn on otettava huomioon 

seuraavat seikat: 

a) onko hakija osoittanut elintarvikkeen 

turvallisen käyttöhistorian jossakin 

kolmannessa maassa toimittamalla 

luotettavia tietoja 13 ja 15 artiklan 

mukaisesti; 

a) onko hakija osoittanut elintarvikkeen 

tämän asetuksen 4 artiklassa 

tarkoitettujen suuntaviivojen perusteella 

arvioidun turvallisen käyttöhistorian 

jossakin kolmannessa maassa toimittamalla 

luotettavia tietoja 13 ja 15 artiklan 

mukaisesti; 

b) aiheuttavatko elintarvikkeen koostumus 

ja käyttöedellytykset turvallisuusriskin 

ihmisten terveydelle unionissa. 

b) aiheuttavatko elintarvikkeen koostumus 

ja käyttöedellytykset turvallisuusriskin 

ihmisten terveydelle unionissa ja 

tapauksen mukaan ympäristölle. 

3. EFSAn on toimitettava lausuntonsa 

komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle. 

3. EFSAn on toimitettava lausuntonsa 

komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle. 

4. Asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa, joissa EFSA pyytää 

täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 

säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa 

voidaan jatkaa. 

4. Asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa, joissa EFSA pyytää 

täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 

säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa 

voidaan jatkaa. 

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 

määräaika, jonka kuluessa kyseiset 

täydentävät tiedot olisi toimitettava, ja 

ilmoitettava komissiolle tarvittavasta 

lisäajasta. 

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 

määräaika, jonka kuluessa kyseiset 

täydentävät tiedot on toimitettava, ja 

ilmoitettava komissiolle asiasta. 

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 

kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 

ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 

kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 

ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 
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kuuden kuukauden määräaikaa pidennetään 

automaattisesti kyseisellä lisäajalla. 

Komissio ilmoittaa määräajan 

pidennyksestä jäsenvaltioille. 

kuuden kuukauden määräaikaa pidennetään 

automaattisesti kyseisellä lisäajalla. 

Komissio ilmoittaa määräajan 

pidennyksestä jäsenvaltioille. 

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 

tietoja ei lähetetä EFSAlle kyseisessä 

kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 

EFSAn on annettava lopullinen 

lausuntonsa sille jo toimitettujen tietojen 

perusteella. 

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 

tietoja ei toimiteta EFSAlle kyseisessä 

kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 

EFSAn on annettava lopullinen 

lausuntonsa saatavilla olevien tietojen 

perusteella. Täydentävien tietojen 

toimittamatta jättäminen saattaa johtaa 

siihen, että EFSA antaa kielteisen 

lausunnon. 

6. Jos hakija antaa täydentäviä tietoja 

omasta aloitteestaan, sen on toimitettava ne 

komissiolle ja EFSAlle. 

6. Jos hakija antaa täydentäviä tietoja 

omasta aloitteestaan, sen on toimitettava ne 

komissiolle ja EFSAlle. 

Tällaisissa tapauksissa EFSAn on 

annettava lausuntonsa 1 kohdassa 

säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa. 

Tällaisissa tapauksissa EFSAn on 

annettava lausuntonsa 1 kohdassa 

säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa. 

7. EFSAn on asetettava täydentävät tiedot 

komission ja jäsenvaltioiden saataville. 

7. EFSAn on asetettava täydentävät tiedot 

komission ja jäsenvaltioiden saataville. 

Tarkistus 63 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen hyväksyminen ja unionin 

luettelon päivittäminen 

Kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen hyväksyminen ja unionin 

luettelon päivittämiset 

Perustelu 

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 64 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio toimittaa kolmen kuukauden 

kuluessa EFSAn lausunnon julkaisemisesta 

27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetulle komitealle luonnoksen 

1. Komissio antaa kolmen kuukauden 

kuluessa EFSAn lausunnon julkaisemisesta 

26 a artiklan mukaisesti delegoidun 

säädöksen, jolla hyväksytään kolmannesta 
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täytäntöönpanosäädöksestä, jolla 

hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 

perinteisen elintarvikkeen unionin 

markkinoille saattaminen ja päivitetään 

unionin luetteloa, ottaen huomioon 

seuraavat: 

maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen 

unionin markkinoille saattaminen, ja 

päivittää unionin luetteloa, ottaen 

huomioon seuraavat: 

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset 

tapauksen mukaan; 

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset; 

b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 

säännökset;  

b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 

säännökset;  

c) EFSAn lausunto; c) EFSAn lausunto; 

d) mahdolliset muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 

hakemukseen. 

d) mahdolliset muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 

hakemukseen. 

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

Perustelu 

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. Itse 6 artiklasta selviää, että kaikkia 

edellytyksiä ei aina sovelleta, joten ilmaus ”tapauksen mukaan” on tarpeeton ja saattaisi 

johtaa harhaan. 

Tarkistus 65 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – 1 ja 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 

komissio voi päättää 

hyväksymismenettelyn ja olla jatkamatta 

päivitystä missä tahansa menettelyn 

vaiheessa, jos se katsoo päivityksen olevan 

perusteeton. 

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 

komissio voi päättää 

hyväksymismenettelyn ja olla jatkamatta 

päivitystä missä tahansa menettelyn 

vaiheessa, jos se katsoo päivityksen olevan 

perusteeton. 

Se ottaa tarvittaessa huomioon 

jäsenvaltioiden näkökannat, EFSAn 

lausunnon sekä muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät tarkasteltavaan päivitykseen. 

Komissio ottaa tarvittaessa huomioon 

jäsenvaltioiden näkökannat, EFSAn 

lausunnon sekä muut perustellut tekijät, 

jotka liittyvät tarkasteltavaan päivitykseen. 

Perustelu 

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 
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Tarkistus 66 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Hakija voi peruuttaa 15 artiklassa 

tarkoitetun hakemuksensa milloin tahansa 

ennen 16 artiklassa tarkoitetun EFSAn 

lausunnon antamista ja päättää näin 

kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 

luettelon päivittämistä koskevan 

menettelyn. 

3. Hakija voi peruuttaa 15 artiklassa 

tarkoitetun hakemuksensa milloin tahansa 

ennen 16 artiklassa tarkoitetun EFSAn 

lausunnon antamista ja päättää näin 

kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 

luettelon päivittämistä koskevan 

menettelyn. Tällaisessa tapauksessa 

hakija maksaa EFSAlle hakemuksen 

käsittelystä aiheutuneet kustannukset. 

Tarkistus 67 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen poistamiseen unionin 

luettelosta tai sellaisten edellytysten, 

eritelmien tai rajoitusten lisäämiseen, 

poistamiseen tai muuttamiseen, jotka 

liittyvät kolmannesta maasta tulevan 

perinteisen elintarvikkeen sisällyttämiseen 

unionin luetteloon, sovelletaan 9–12 

artiklaa. 

Kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen poistamiseen unionin 

luettelosta tai sellaisten eritelmien, 

käyttöedellytysten, erityismerkintöjä 

koskevien lisävaatimusten tai 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskevien vaatimusten 
lisäämiseen, poistamiseen tai 

muuttamiseen, jotka liittyvät kolmannesta 

maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen 

sisällyttämiseen unionin luetteloon, 

sovelletaan 9–12 artiklaa. 

Perustelu 

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.  

Tarkistus 68 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kolmannesta maasta tuleviin perinteisiin Kolmannesta maasta tuleviin perinteisiin 
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elintarvikkeisiin sovellettavia hallinnollisia 

ja tieteellisiä vaatimuksia koskeva 

täytäntöönpanovalta 

elintarvikkeisiin sovellettavia hallinnollisia 

ja tieteellisiä vaatimuksia koskeva 

täytäntöönpanovalta 

Komissio antaa ...25 mennessä 

täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 

seuraavia: 

Komissio antaa ...25 mennessä 

täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 

seuraavia: 

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 14 

artiklan 5 kohdassa säädetyn hakemuksen 

sisältö, laatiminen ja esittäminen; 

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 

14 artiklan 5 kohdassa säädetyn 

hakemuksen sisältö, laatiminen ja 

esittäminen EFSAn suuntaviivojen 

mukaisesti, mukaan luettuna tarkka ja 

kattava luettelo asiakirjoista, joita 

edellytetään, jotta ilmoitus tai hakemus 

olisi asianmukainen; 

b) ilmoituksen ja hakemuksen 

asianmukaisuuden tarkastamista koskevat 

järjestelyt; 

b) ilmoituksen ja hakemuksen 

asianmukaisuuden tarkastamista koskevat 

järjestelyt; 

c) jäsenvaltioiden ja EFSAn kanssa 14 

artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen 

perusteltujen turvallisuutta koskevien 

vastalauseiden toimittamista varten 

käytävää tietojenvaihtoa koskevan 

menettelyn vaiheet; 

c) jäsenvaltioiden ja EFSAn kanssa 

14 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen 

perusteltujen turvallisuutta koskevien 

vastalauseiden toimittamista varten 

käytävää tietojenvaihtoa koskevan 

menettelyn vaiheet; 

d) niiden tietojen tyyppi, jotka on 

sisällytettävä 16 artiklassa tarkoitettuun 

EFSAn lausuntoon. 

d) niiden tietojen tyyppi, jotka on 

sisällytettävä 16 artiklassa tarkoitettuun 

EFSAn lausuntoon. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen.  

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen.  

____________________ ____________________ 

25 (Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation) 

25 (Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation) 

Perustelu 

Mukautus terminologian korjaamista koskevaan neuvoston tavoitteeseen. 

Tarkistus 69 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 

tietoja ei ole vastaanotettu kyseisessä 

kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 

komissio toimii sille jo toimitettujen 

tietojen perusteella. 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 

tietoja ei ole vastaanotettu kyseisessä 

kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 

komissio keskeyttää 

hyväksymismenettelyn. 

Tarkistus 70 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määräaikojen pidentäminen Määräaikojen tilapäinen pidentäminen 

Komissio voi poikkeuksellisissa 

olosuhteissa pidentää 10 artiklan 1 

kohdassa, 11 artiklan 1 tai 2 kohdassa, 16 

artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 1 

kohdassa säädettyjä määräaikoja omasta 

aloitteestaan tai tapauksen mukaan EFSAn 

pyynnöstä, jos kyseessä olevan asian 

luonne sitä edellyttää. 

Komissio voi poikkeuksellisissa 

olosuhteissa pidentää 10 artiklan 

1 kohdassa, 11 artiklan 1 tai 2 kohdassa, 

16 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 

1 kohdassa säädettyjä määräaikoja omasta 

aloitteestaan tai tapauksen mukaan EFSAn 

pyynnöstä, jos kyseessä olevan asian 

luonne edellyttää määräajan 

asianmukaista pidentämistä. 

Tällöin komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ja 

hakijalle määräajan pidennyksestä ja sen 

perusteista. 

Tällöin komissio ilmoittaa hakijalle ja 

jäsenvaltioille määräajan pidennyksestä ja 

sen perusteista. 

Perustelu 

Pidentämisten olisi yleisesti ottaen oltava poikkeuksellisia ja asianmukaisia. Hakijalle on 

ilmoitettava pidentämisestä ensimmäisenä. 

Tarkistus 71 

Ehdotus asetukseksi 

21 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 21 a artikla 

 Määräaikojen mukauttaminen asetukseen 

(EY) N:o 1924/2006 

 Jos hakija pyytää tietosuojaa tämän 

asetuksen 24 artiklan ja asetuksen 

(EY) N:o 1924/2006 21 artiklan 

mukaisesti, komissio voi muuttaa 

10 artiklan 1 kohdassa, 11 artiklan 1 tai 

2 kohdassa, 16 artiklan 1 kohdassa ja 
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17 artiklan 1 kohdassa säädettyjä 

määräaikoja mukauttaakseen niitä 

asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 

säädettyihin määräaikoihin, jotta 

tietosuojakaudet olisivat samanaikaisia. 

Siinä tapauksessa hakijaa kuullaan 

ennen kuin komissio tekee päätöksen 

mukauttamisesta. 

 Teollis- ja tekijänoikeussuojakausien 

mukauttamisen lisäksi myös 

terveysväittämien ja uuselintarvikkeiden 

arviointi- ja hyväksymismenettelyt on 

mahdollisuuksien mukaan synkronoitava, 

jotta varmistetaan tällaisten tuotteiden 

markkinoiden asianmukainen toiminta ja 

suojellaan hakijoita riittävällä tavalla. 

Tarkistus 72 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unionin luettelon päivittämistä koskevan 

hakemuksen luottamuksellisuus 

Unionin luettelon päivittämisiä koskevan 

hakemuksen luottamuksellisuus 

1. Hakijat voivat pyytää tämän asetuksen 

mukaisesti toimitettujen tiettyjen tietojen 

käsittelemistä luottamuksellisina, jos 

tällaisten tietojen paljastaminen voi 

merkittävästi vahingoittaa niiden 

kilpailuasemaa. 

1. Hakijat voivat pyytää tämän asetuksen 

mukaisesti toimitettujen tiettyjen tietojen 

käsittelemistä luottamuksellisina, jos 

tällaisten tietojen paljastaminen voi 

vahingoittaa niiden kilpailuasemaa. 

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa hakijoiden 

on ilmoitettava, mitä toimitetuista tiedoista 

ne haluavat käsiteltävän luottamuksellisina, 

ja toimitettava kaikki tarvittavat tiedot 

luottamuksellisuutta koskevan pyyntönsä 

tueksi. Tällaisissa tapauksissa on esitettävä 

todennettavissa olevat perustelut. 

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa hakijoiden 

on ilmoitettava, mitä osia toimitetuista 

tiedoista ne haluavat käsiteltävän 

luottamuksellisina, ja toimitettava kaikki 

tarvittavat tiedot luottamuksellisuutta 

koskevan pyyntönsä tueksi. Tällaisissa 

tapauksissa on esitettävä todennettavissa 

olevat perustelut. 

3. Saatuaan tiedon komission kannasta 

pyyntöön hakija voi kolmen viikon 

kuluessa peruuttaa hakemuksensa 

toimitettujen tietojen 

luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. 

3. Kun komission kannasta pyyntöön on 

ilmoitettu, luottamuksellisuus säilytetään 
kolmen viikon ajan sen varalta, että 

hakija päättää peruuttaa hakemuksensa. 

Tietojen luottamuksellisuus säilytetään 

tämän määräajan päättymiseen asti. 
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4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 

päättymisen jälkeen komissio voi päättää 

hakijaa kuultuaan, mitkä tiedot voidaan 

säilyttää luottamuksellisina, ja kun päätös 

on tehty, ilmoittaa siitä jäsenvaltioille ja 

hakijalle. 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 

päättymisen jälkeen, jos hakija ei ole 

peruuttanut hakemustaan, komissio 

päättää hakijan pyyntöä huolellisesti 

harkittuaan, mitkä osat tiedoista on 

säilytettävä luottamuksellisina, ja kun 

päätös on tehty, ilmoittaa siitä 

jäsenvaltioille ja hakijalle. 

Luottamuksellisena pitämistä ei kuitenkaan 

sovelleta seuraaviin tietoihin: 

Luottamuksellisena pitämistä ei kuitenkaan 

sovelleta seuraaviin tietoihin: 

a) hakijan nimi ja osoite; a) hakijan nimi ja osoite; 

b) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus: b) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus: 

c) uuselintarvikkeen ehdotettu käyttö; c) ehdotetut uuselintarvikkeen 

käyttöedellytykset; 

d) hakijan toimittama tiivistelmä 

tutkimuksista; 

d) hakijan toimittama tiivistelmä 

tutkimuksista; 

e) tarpeen mukaan analyysimenetelmät. e) tulokset tutkimuksista, joita on tehty 

elintarvikkeen turvallisuuden 

osoittamiseksi; 

 e a) kaikki kolmannen maan 

elintarvikkeelle asettamat kiellot ja 

rajoitukset. 

 Komissio ylläpitää hakemuksista 

luetteloa, joka sisältää kustakin 

hakemuksesta toisen alakohdan a–e a 

alakohdassa tarkoitetut tiedot. Komissio 

asettaa nämä tiedot pyynnöstä saataville. 

5. Komissio, jäsenvaltiot ja EFSA 

toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen tämän asetuksen 

mukaisesti saamiensa tietojen 

asianmukaisen luottamuksellisuuden 

4 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 

tietoja, jotka on julkaistava ihmisten 

terveyden suojelemiseksi. 

5. Komissio, jäsenvaltiot ja EFSA 

toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen tämän asetuksen 

mukaisesti saamiensa tietojen 

asianmukaisen luottamuksellisuuden 

4 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 

tietoja, jotka on julkaistava ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. 

6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 

hakemuksensa, komissio, jäsenvaltiot ja 

EFSA eivät saa paljastaa luottamuksellisia 

tietoja, mukaan luettuna niitä tietoja, joiden 

luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 

ovat eri mieltä. 

6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 

hakemuksensa, komissio, jäsenvaltiot ja 

EFSA eivät saa paljastaa luottamuksellisia 

tietoja, mukaan luettuna niitä tietoja, joiden 

luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 

ovat eri mieltä. 

7. Edellä 1–6 kohdan soveltaminen ei 

vaikuta hakemusta koskevien tietojen 

kierrättämiseen komission, jäsenvaltioiden 

7. Edellä 1–6 kohdan soveltaminen ei 

vaikuta hakemusta koskevien tietojen 

vaihtamiseen komission, jäsenvaltioiden ja 



 

 

 PE568.557/ 54 

 FI 

ja EFSAn välillä. EFSAn välillä. 

8. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 1–6 kohdan 

täytäntöönpanoa koskevia yksityiskohtaisia 

sääntöjä. 

8. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 1–6 kohdan 

täytäntöönpanoa koskevia yksityiskohtaisia 

sääntöjä. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Tarkistus 73 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio voi elintarviketurvallisuuteen 

liittyvistä syistä ja ottaen huomioon EFSAn 

lausunnon asettaa uuselintarvikkeen 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskevia vaatimuksia sen 

varmistamiseksi, että hyväksytyn 

uuselintarvikkeen käyttö pysyy 

turvallisissa rajoissa. 

1. Komissio asettaa 

elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä 

ja ennalta varautumisen periaatteen 

mukaisesti kaikille uuselintarvikkeille 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskevan vaatimuksen ottaen 

huomioon EFSAn lausunnon tarvittavasta 

ajanjaksosta sen varmistamiseksi, että 

hyväksytyn uuselintarvikkeen käyttö pysyy 

turvallisissa rajoissa. 

Perustelu 

Uuselintarvikkeen kulutus saattaa paljastaa ihmisen terveydelle aiheutuvia riskejä. 

Vaatimuksella markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta varmistetaan, että hyväksytty 

uuselintarvike on turvallisissa rajoissa eikä aiheuta minkäänlaisia haittavaikutuksia, mikä 

lisää myös kuluttajien luottamusta. 

Tarkistus 74 

Ehdotus asetukseksi 

23 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 a artikla 

 Muut tietojenantoa koskevat vaatimukset 

 Kaikkien uuselintarvikkeen markkinoille 

saattaneiden elintarvikealan toimijoiden 

on ilmoitettava viipymättä komissiolle 
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kaikki tietonsa 

 a) uusista tieteellisistä tai teknisistä 

seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta 

uuselintarvikkeen käyttöturvallisuuden 

arviointiin; 

 b) kaikista sellaisessa kolmannessa 

maassa käyttöön otetuista kielloista ja 

rajoituksista, jossa uuselintarvike on 

saatettu markkinoille. 

 Komissio asettaa nämä tiedot 

jäsenvaltioiden saataville. 

Perustelu 

Muita tietojenantoa koskevia vaatimuksia olisi käsiteltävä erillään markkinoille saattamisen 

jälkeistä seurantaa koskevista vaatimuksista. 

Tarkistus 75 

Ehdotus asetukseksi 

23 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 b artikla 

 Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 

joutuvien materiaalien ainesosien 

siirtymäraja-arvot 

 Uuselintarvikkeiden pakkausten on 

noudatettava elintarvikkeen kanssa 

kosketukseen joutuvista materiaaleista ja 

tarvikkeista annetussa asetuksessa (EY) 

N:o 1935/2004 säädettyjä vaatimuksia. 

Kun asetetaan elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksiin joutuvien materiaalien 

tiettyjen ainesosien tai ainesosaryhmien 

siirtymäraja-arvoja tämän asetuksen 

5 artiklan mukaisesti, on kiinnitettävä 

erityistä huomiota elintarvikkeiden kanssa 

kosketukseen joutuviin 

nanomateriaaleista valmistettuihin tai 

nanomateriaaleja sisältäviin 

materiaaleihin. Komissio esittää 

viimeistään 12 kuukauden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen siitä, millä tavoin 
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nanomateriaaleja elintarvikkeiden kanssa 

kosketukseen joutuvissa materiaaleissa 

koskevaa kysymystä on käsiteltävä. Tässä 

kertomuksessa käsitellään muun muassa 

sitä, mitä testausmenetelmiä tarvitaan 

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 

joutuvien nanomateriaalien 

turvallisuuden varmistamiseksi, onko 

näiden materiaalien hyväksyminen 

asianmukaista tai mitkä siirtymäraja-

arvot olisi tarvittaessa asetettava. 

Perustelu 

Koska tässä asetuksessa käsitellään muun muassa elintarvikkeissa olevia nanomateriaaleja, 

on tärkeää varmistaa, että myös nanopartikkelit, joita saattaa vahingossa siirtyä 

elintarvikkeisiin, otetaan huomioon. On toimittava kiireellisesti, sillä toistaiseksi ei ole 

olemassa erityislainsäädäntöä, ja testausvaatimuksia ei joko ole tai sovellettavat 

testausmenetelmät ovat epäasianmukaisia. 

Tarkistus 76 

Ehdotus asetukseksi 

23 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 c artikla 

 Jäsenvaltioiden erioikeudet 

 1. Jos jollakin jäsenvaltiolla uusien 

tietojen tai jo olemassa olevien tietojen 

uudelleen arvioinnin vuoksi on 

perusteltua aihetta katsoa, että tämän 

asetuksen mukaisen elintarvikkeen tai 

elintarvikkeen ainesosan käyttö aiheuttaa 

vaaraa ihmisten terveydelle tai 

ympäristölle, tämä jäsenvaltio voi 

väliaikaisesti rajoittaa kyseisen 

elintarvikkeen tai elintarvikkeen 

ainesosan kauppaa ja käyttöä tai 

keskeyttää sen kaupan ja käytön 

alueellaan. Sen on ilmoitettava tästä 

viipymättä muille jäsenvaltioille ja 

komissiolle sekä perusteltava 

päätöksensä. 

 2. Komissio tutkii tiiviissä yhteistyössä 

EFSAn kanssa 1 kohdassa tarkoitetut 

perustelut mahdollisimman pian ja 
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toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. 

Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdassa 

tarkoitetun päätöksen, voi pitää kyseisen 

päätöksen voimassa näiden 

toimenpiteiden voimaantuloon saakka. 

Perustelu 

Tämä säännös on peräisin nykyisestä lainsäädännöstä (asetus (EY) N:o 258/1997), ja se 

sisältyi myös Euroopan parlamentin toisen käsittelyn kantaan vuonna 2010. 

Tarkistus 77 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hyväksymismenettely 

tietosuojatapauksissa 

Hyväksymismenettely 

tietosuojatapauksissa 

1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 9 

artiklan 1 kohdassa säädettyyn 

hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 

todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 

tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 

ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 

hyväksi viiden vuoden aikana päivästä, 

jona uuselintarvike on hyväksytty ja 

sisällytetty unionin luetteloon, ilman 

aiemman hakijan suostumusta. 

1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 

9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 

hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 

todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 

tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 

ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 

hyväksi seitsemän vuoden aikana päivästä, 

jona uuselintarvike on hyväksytty, ilman 

alkuperäisen hakijan suostumusta. 

2. Tietosuoja myönnetään, kun seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

2. Komissio myöntää tietosuojan, kun 

seuraavat edellytykset täyttyvät: 

a) aiempi hakija oli ensimmäistä 

hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että 

tieteellinen näyttö ja tieto olivat teollis- ja 

tekijänoikeuksien alaisia; 

a) alkuperäinen hakija oli ensimmäistä 

hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että 

tieteellinen näyttö ja tieto olivat teollis- ja 

tekijänoikeuksien alaisia; 

b) aiemmalla hakijalla oli yksinomainen 

oikeus käyttää viittauksia teollis- ja 

tekijänoikeuden alaiseen tieteelliseen 

näyttöön tai tietoon ensimmäistä 

hakemusta tehtäessä; ja 

b) alkuperäinen hakija voi osoittaa 

omistussuhteensa teollis- ja 

tekijänoikeuden alaiseen tieteelliseen 

näyttöön tai tietoon tarkistettavissa olevin 

todistein ensimmäistä hakemusta tehtäessä; 

ja 

c) uuselintarviketta ei olisi voitu hyväksyä 

ilman aiemman hakijan toimittamaa 

teollis- ja tekijänoikeuden alaista 

tieteellistä näyttöä tai tietoa. 

c) uuselintarviketta ei olisi voitu hyväksyä 

ilman alkuperäisen hakijan toimittamaa 

teollis- ja tekijänoikeuden alaista 

tieteellistä näyttöä tai tietoa. 

Aiempi hakija voi kuitenkin sopia Alkuperäinen hakija voi kuitenkin sopia 
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myöhemmän hakijan kanssa, että tällaista 

tieteellistä näyttöä ja tietoa saa käyttää. 

myöhemmän hakijan kanssa, että tällaista 

tieteellistä näyttöä ja tietoa saa käyttää. 

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 

ilmoituksiin ja hakemuksiin, jotka koskevat 

kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen unionin markkinoille 

saattamista. 

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 

ilmoituksiin ja hakemuksiin, jotka koskevat 

kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen unionin markkinoille 

saattamista. 

 3 a. Selkärankaisilla tehtävien toistuvien 

kokeiden välttämiseksi on sallittava, että 

myöhempi hakija viittaa selkärankaisilla 

tehtyihin tutkimuksiin ja muihin 

tutkimuksiin, joilla voidaan estää 

eläinkokeet. Tietojen omistaja voi vaatia 

asianmukaista korvausta tietojen 

käytöstä. 

Tarkistus 78 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) se, että uuselintarvike on hyväksytty 

unionin markkinoille saattamista varten 

vain c alakohdassa ilmoitetun hakijan 

osalta tietosuojan aikana, paitsi jos 

myöhempi hakija saa uuselintarvikkeelle 

hyväksynnän ilman viittausta teollis- ja 

tekijänoikeuksien alaiseen tieteelliseen 

näyttöön tai tietoon, jotka aiempi hakija oli 

ilmoittanut sellaisiksi, tai aiemman hakijan 

suostumuksella; 

d) se, että uuselintarvike on hyväksytty 

unionin markkinoille saattamista varten 

vain c alakohdassa ilmoitetun hakijan 

osalta tietosuojan aikana, paitsi jos 

myöhempi hakija saa uuselintarvikkeelle 

hyväksynnän ilman viittausta teollis- ja 

tekijänoikeuksien alaiseen tieteelliseen 

näyttöön tai tietoon, jotka aiempi hakija oli 

ilmoittanut sellaisiksi, tai alkuperäisen 

hakijan suostumuksella; 

Perustelu 

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 79 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tieteellistä näyttöä tai tietoa, joka on 

suojattu 24 artiklan mukaisesti tai jonka 

kyseisen artiklan mukainen tietosuojakausi 

2. Tieteelliselle näytölle tai tiedolle, joka 

on suojattu 24 artiklan mukaisesti tai jonka 

kyseisen artiklan mukainen tietosuojakausi 

on päättynyt, ei myönnetä suojaa 
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on päättynyt, ei suojata uudelleen. uudelleen. 

Perustelu 

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 80 

Ehdotus asetukseksi 

6 luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Seuraamukset ja komiteamenettely Seuraamukset ja yleiset säännökset 

Tarkistus 81 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 

sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 

4 artiklaa. 

Poistetaan.  

Kun komitean lausunto on määrä antaa 

kirjallisella menettelyllä, menettely 

päätetään tuloksettomana, jos komitean 

puheenjohtaja lausunnon antamiselle 

asetetussa määräajassa niin päättää tai 

komitean jäsenten yksinkertainen 

enemmistö sitä pyytää. 

 

Tarkistus 82 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komitea antaa lausuntonsa kuuden 

kuukauden kuluessa 11 artiklan 

1 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun ehdotuksen hyväksymisestä. 

Perustelu 

Ehdotettu määräaika ei mahdollista sen tavoitteen saavuttamista, että päätös voidaan tehdä 

kohtuullisessa ajassa (18 kuukautta). Tarkistuksella asetetaan komitealle määräaika, johon 
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mennessä sen on annettava lausuntonsa. Vertailun vuoksi todettakoon, että lääkkeiden 

hyväksymiseksi keskitetysti on alustavat kommentit annettava kirjallisesti 22 päivän kuluessa. 

Tarkistus 83 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkia jäsenvaltioille asetuksen (EY) 

N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti 

toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin 

markkinoille saattamista koskevia 

hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista 

päätöstä ennen ...27, on pidettävä tämän 

asetuksen mukaisina hakemuksina. 

1. Kaikkia jäsenvaltioille asetuksen (EY) 

N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti 

toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin 

markkinoille saattamista koskevia 

hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista 

päätöstä ennen ...27, on pidettävä tämän 

asetuksen mukaisina hakemuksina. 

__________________ __________________ 

27 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

27 Publications Office: please insert date: 

12 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

Tarkistus 84 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 1 ja 2 kohdan 

soveltamista koskevia 

siirtymätoimenpiteitä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

3. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 

säädöksillä 1 ja 2 kohdan soveltamista 

koskevia siirtymätoimenpiteitä. Nämä 

delegoidut säädökset hyväksytään 26 a 

artiklan mukaisesti. 

Perustelu 

Muutettu johdonmukaisuuden vuoksi. 

Tarkistus 85 

Ehdotus asetukseksi 

29 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 29 a artikla 
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 Siihen asti, että kloonatuista eläimistä ja 

niiden jälkeläisistä saatavia 

elintarvikkeita koskeva 

erityislainsäädäntö tulee voimaan, on 

tällaisten elintarvikkeiden markkinoille 

saattamisen yhteydessä liitettävä niihin 

seuraava tieto lopullista kuluttajaa 

varten: ”Elintarvike on saatu kloonatuista 

eläimistä / kloonattujen eläinten 

jälkeläisistä.” Jos kyse on valmiiksi 

pakatuista elintarvikkeista, nämä 

elintarviketta koskevat tiedot on esitettävä 

tuotteen pakkausmerkinnässä. Kaikissa 

muissa tapauksissa nämä elintarvikkeita 

koskevat tiedot on esitettävä mukana 

seuraavassa aineistossa. 

Perustelu 

Lainsäädännön mahdolliset aukkokohdat on vältettävä asianmukaisin säännöksin. 

Tarkistus 86 

Ehdotus asetukseksi 

29 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 29 b artikla 

 Raportointi 

 Komissio antaa viimeistään ... päivänä 

...kuuta ...* Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

täytäntöönpanosta, erityisesti uuden 

yksinkertaistetun menettelyn 

vaikutuksesta kolmansista maista tuleviin 

perinteisiin elintarvikkeisiin. 

 _____________ 

 * OJ: Please insert the date of five years 

following the date of entry into force of 

this Regulation. 
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Tarkistus 87 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sitä sovelletaan …28. Sitä sovelletaan …28. 

__________________ __________________ 

28 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

28 Publications Office: please insert date: 

12 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

Tarkistus 88 

Ehdotus asetukseksi 

Liite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE 

 Hyväksyttyjä uuselintarvikkeita ja 

kolmansista maista tulevia perinteisiä 

elintarvikkeita sekä käyttöedellytyksiä 

koskeva unionin luettelo 

Perustelu 

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 

elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 

delegoiduilla säädöksillä. 

 


