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21.10.2015 A8-0046/116 

Tarkistus  116 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Tämä delegoitu säädös hyväksytään 

26 a artiklan mukaisesti. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Tarkistus  117 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio toimittaa kolmen kuukauden 

kuluessa EFSAn lausunnon 

julkaisemisesta 27 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetulle komitealle 

luonnoksen täytäntöönpanosäädöksestä, 

jolla hyväksytään kolmannesta maasta 

tulevan perinteisen elintarvikkeen unionin 

markkinoille saattaminen ja päivitetään 

unionin luetteloa, ottaen huomioon 

seuraavat: 

Siirretään komissiolle valta toimittaa 

kolmen kuukauden kuluessa 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon julkaisemisesta luonnos 

delegoiduksi säädökseksi, jolla 

hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 

perinteisen elintarvikkeen unionin 

markkinoille saattaminen ja päivitetään 

unionin luetteloa, ottaen huomioon 

seuraavat: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Tarkistus  118 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Tämä delegoitu säädös hyväksytään 

26 a artiklan mukaisesti. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Tarkistus  119 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

23 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 a artikla 

 Jäsenvaltioiden erioikeudet 

 1. Jos jollakin jäsenvaltiolla on uusien 

tietojen tai jo olemassa olevien tietojen 

uudelleen arvioinnin vuoksi 

yksityiskohtainen syy katsoa, että tämän 

asetuksen mukaisen elintarvikkeen tai 

elintarvikkeen ainesosan käyttö aiheuttaa 

vaaraa ihmisten terveydelle tai 

ympäristölle, 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 

toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. 

Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdassa 

tarkoitetun päätöksen, voi pitää päätöksen 
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voimassa näiden toimenpiteiden 

voimaantuloon saakka. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Tarkistus  120 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

26 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 26 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 
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 2. Siirretään komissiolle tämän asetuksen 

voimaantulosta viiden vuoden ajaksi 

9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 

1 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 

3 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 

17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 5. Edellä olevien 9 artiklan 3 kohdan, 

11 artiklan 1 kohdan ja 17 artiklan 

1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 
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ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Tarkistus  121 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

29 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 29 a artikla 

 Kloonatuista eläimistä ja niiden 

jälkeläisistä johdettuihin elintarvikkeisiin 

sovellettavat siirtymätoimenpiteet 

 Siihen asti, että kloonatuista eläimistä ja 

niiden jälkeläisistä peräisin olevia 

elintarvikkeita koskeva 

erityislainsäädäntö tulee voimaan, on 

tällaisten elintarvikkeiden markkinoille 

saattamisen, maahantuonti mukaan 

luettuna, 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 muussa 

mukana seuraavassa aineistossa. 

Or. en 
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