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21.10.2015 A8-0046/92 

Tarkistus  92 

Sylvie Goddyn 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja 

muihin aineisiin, jotka on tarkoitettu 

ravintolisinä käytettäväksi tai lisättäväksi 

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/EY
17

, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1925/2006
18

 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 609/2013
19

 annettuja 

sääntöjä. Kyseiset aineet olisi arvioitava 

myös tässä asetuksessa annettujen 

sääntöjen mukaisesti, jos ne kuuluvat 

uuselintarvikkeen määritelmään tämän 

asetuksen mukaisesti. 

(8) Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja 

muihin aineisiin, jotka on tarkoitettu 

ravintolisinä käytettäväksi tai lisättäväksi 

elintarvikkeisiin, sekä painonhallintaan 

tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin, 

sovelletaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2002/46/EY
17

, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1925/2006
18

 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 609/2013
19

 annettuja 

sääntöjä. Kyseiset aineet olisi arvioitava 

myös tässä asetuksessa annettujen 

sääntöjen mukaisesti, jos ne kuuluvat 

uuselintarvikkeen määritelmään tämän 

asetuksen mukaisesti. 

Äidinmaidonkorvikkeita ja 

vieroitusvalmisteita, imeväisille ja 

pikkulapsille tarkoitettuja viljapohjaisia 

valmisruokia ja lastenruokia sekä 

erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 

tarkoitettuja elintarvikkeita varten olisi 

laadittava nimenomaan niitä koskeva 

asetus, sillä kyseiset kuluttajat ovat 

erityisen haavoittuvia. 

  

__________________ __________________ 

17
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä 

kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan 

17
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä 

kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan 
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jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, 

s. 51). 

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. 

35). 

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. 35). 

Or. fr 

 

Perustelut 

Imeväiset, pikkulapset ja sairaat ovat erityisen haavoittuvia, minkä vuoksi on perusteltua 

antaa oma mukautettu asetuksensa, joka eroaa käsiteltävänä olevasta tekstistä. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Tarkistus  93 

Sylvie Goddyn 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

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, jotta varmistetaan 

korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu, 

eläinten suojelu sekä kuluttajien etujen 

suojelu. Sitä sovelletaan samalla tavalla 

sekä ihmisten että eläinten – sekä 

tuotanto- että lemmikkieläinten – 

ravinnoksi tarkoitettuihin tuotteisiin. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Tarkistus  94 

Sylvie Goddyn 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tässä asetuksessa asetetaan kielto 

saattaa markkinoille elintarvikkeena ja 

rehuna käyttäviä nanomateriaaleja sekä 

kielto saattaa markkinoille 

nanomateriaaleja sisältäviä 

elintarvikkeita
1 a

. 

 __________________ 

 1 a
 Elintarvikkeena käytettävien 

nanomateriaalien kieltoa sovelletaan koko 

tekstiin. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Tarkistus  95 

Sylvie Goddyn 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

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; 

c) erityismerkintöjä koskevat 

lisävaatimukset, jotta loppukuluttajalle 

voidaan tiedottaa elintarvikkeen 

erityisominaisuuksista, kuten 

koostumuksesta, erityisesti elintarvikkeen 

sisältämistä nanomateriaaleista, joista 

ilmoitetaan maininnalla ”sisältää 

nanomateriaaleja”, ravintoarvosta tai 

ravitsemuksellisista vaikutuksista, ja 

elintarvikkeen tarkoitetusta käytöstä, 

joiden seurauksena uuselintarvike ei enää 

vastaa olemassa olevaa elintarviketta, tai 

vaikutuksista tiettyjen väestöryhmien 

terveyteen; 

Or. fr 

 

 


