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21.10.2015 A8-0305/4 

Tarkistus  4 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä 

(EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 

2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen 

muuntogeenisten organismien osalta, 

pätevät myös muihin muuntogeenisiin 

organismeihin ja muuntogeenisiin 

elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka kuuluvat 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

soveltamisalaan. Tilanne on se, että kun 

asianomaisessa komiteassa tai neuvostossa 

on äänestetty täytäntöönpanopäätöksestä, 

joka koskee asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

soveltamisalaan kuuluvien muiden kuin 

viljelyyn tarkoitettujen tuotteiden 

hyväksymistä, tuloksena on aina ollut, ettei 

lausuntoa ole annettu (ei määräenemmistöä 

luvan puolesta tai sitä vastaan), ja kyseisten 

tuotteiden käyttö on lisäksi kielletty 

joissakin jäsenvaltioissa. Edellä esitetyn 

perusteella on asianmukaista muuttaa 

asetusta (EY) N:o 1829/2003 siten, että 

jäsenvaltioilla on mahdollisuus rajoittaa 

muuntogeenisten organismien ja 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan tai 

sen osassa unionin oikeuden mukaisista 

pakottavista syistä, jotka eivät liity 

ihmisten ja eläinten terveydelle tai 

ympäristölle aiheutuviin riskeihin, sillä ne 

arvioidaan jo unionin tasolla asetuksen 

(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. 

7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä 

(EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 

2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen 

muuntogeenisten organismien osalta, 

pätevät myös muihin muuntogeenisiin 

organismeihin ja muuntogeenisiin 

elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka kuuluvat 

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

soveltamisalaan. Tilanne on se, että kun 

asianomaisessa komiteassa tai neuvostossa 

on äänestetty täytäntöönpanopäätöksestä, 

joka koskee asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

soveltamisalaan kuuluvien muiden kuin 

viljelyyn tarkoitettujen tuotteiden 

hyväksymistä, tuloksena on aina ollut, ettei 

lausuntoa ole annettu (ei määräenemmistöä 

luvan puolesta tai sitä vastaan), ja kyseisten 

tuotteiden käyttö on lisäksi kielletty 

joissakin jäsenvaltioissa. Edellä esitetyn 

perusteella on asianmukaista muuttaa 

asetusta (EY) N:o 1829/2003 siten, että 

jäsenvaltioilla on mahdollisuus rajoittaa 

muuntogeenisten organismien ja 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen saattamista markkinoille tai 

kieltää se alueellaan tai sen osassa unionin 

oikeuden mukaisista syistä. Mahdollisuutta 

ei pitäisi soveltaa viljelyyn tarkoitettuihin 

muuntogeenisiin organismeihin, jotka 

katetaan jo direktiiviin 2001/18/EY 

direktiivillä (EU) 2015/412 tehdyillä 
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Mahdollisuutta ei pitäisi soveltaa viljelyyn 

tarkoitettuihin muuntogeenisiin 

organismeihin, jotka katetaan jo 

direktiiviin 2001/18/EY direktiivillä (EU) 

2015/412 tehdyillä muutoksilla. 

muutoksilla. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Tarkistus  5 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

8) Jäsenvaltioilla pitäisi sen vuoksi olla 

mahdollisuus hyväksyä toimenpiteitä, joilla 

rajoitetaan tietyn hyväksytyn 

muuntogeenisen organismin tai 

muuntogeenisen elintarvikkeen tai rehun 

taikka muuntogeenisten organismien tai 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen ryhmän käyttöä tai kielletään se 

niiden koko alueella tai sen osassa, kunhan 

nämä toimenpiteet ovat perusteltuja 

unionin lainsäädännön mukaisilla 

pakottavilla syillä ja 

suhteellisuusperiaatteen ja kansallisten ja 

muiden kuin kansallisten tuotteiden 

välisen syrjimättömyyden periaatteen sekä 
SEUT-sopimuksen 34 ja 36 artiklan ja 

216 artiklan 2 kohdan mukaisia. 

8) Jäsenvaltioilla pitäisi sen vuoksi olla 

mahdollisuus hyväksyä toimenpiteitä, joilla 

rajoitetaan tietyn hyväksytyn 

muuntogeenisen organismin tai 

muuntogeenisen elintarvikkeen tai rehun 

taikka muuntogeenisten organismien tai 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen ryhmän saattamista markkinoille 

tai kielletään se niiden koko alueella tai sen 

osassa, kunhan nämä toimenpiteet ovat 

perusteltuja unionin lainsäädännön 

mukaisilla syillä ja SEUT-sopimuksen 

34 ja 36 artiklan ja 216 artiklan 2 kohdan 

mukaisia. 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

9) Tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 

rajoitusten ja kieltojen olisi liityttävä 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen käyttöön mutta ei niiden vapaaseen 

liikkuvuuteen eikä tuontiin. 

9) Tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 

rajoitusten ja kieltojen olisi liityttävä 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen markkinoille saattamiseen mutta 

ei niiden vapaaseen liikkuvuuteen eikä 

tuontiin. 

Or. en 



 

AM\1076652FI.doc  PE570.901v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0305/7 

Tarkistus  7 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

10) Asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 

säädetyn lupamenettelyn kautta 

saavutettu ihmisten ja eläinten terveyden 

ja ympäristön suojelun taso edellyttää 

yhdenmukaista tieteellistä arviointia 

kaikkialla unionissa, eikä tilanne saisi 

muuttua tämän asetuksen myötä. Jotta 

vältetään puuttuminen asetuksen (EY) 

N:o 1829/2003 nojalla riskinarvioinnista 

ja riskienhallinnasta vastaaville tahoille 

myönnettyyn toimivaltaan, jäsenvaltioilla 

ei pitäisi olla lupaa käyttää perusteita, 

jotka liittyvät terveydelle ja ympäristölle 

aiheutuviin riskeihin, joita olisi 

käsiteltävä asetuksessa (EY) 

N:o 1829/2003 ja etenkin sen 10, 22 ja 

34 artiklassa jo vahvistettua menettelyä 

noudattaen. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

11) Toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot 

voivat tämän asetuksen nojalla hyväksyä, 

olisi sovellettava unionin tason valvontaa 

ja tietojen toimittamista koskevaa 

menettelyä ottaen huomioon 

sisämarkkinoiden toimivuus. Tässä 

asetuksessa säädetyn valvonnan ja tietojen 

toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 

lisäksi tarpeen säätää Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

98/34/EY
15

 soveltamisesta. Asetukseen 

(EY) N:o 1829/2003 tällä asetuksella 

tehtyjen muutosten myötä jäsenvaltiot 

voivat rajoittaa muuntogeenisten 

organismien tai muuntogeenisten 

elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai 

kieltää sen koko alueellaan tai sen osassa 

hyväksynnän koko voimassaolon ajan 

edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka 

aikana komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

on annettu mahdollisuus esittää 

huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä, 

on päättynyt. Asianomaisen jäsenvaltion 

olisi näin ollen annettava komissiolle 

tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos 

vähintään kolme kuukautta ennen niiden 

hyväksyntää, jotta komissio ja muut 

jäsenvaltiot saavat tilaisuuden esittää niitä 

koskevia huomautuksia, ja tänä aikana 

pidätyttävä hyväksymästä näitä 

11) Toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot 

voivat tämän asetuksen nojalla hyväksyä, 

olisi sovellettava unionin tason valvontaa 

ja tietojen toimittamista koskevaa 

menettelyä ottaen huomioon 

sisämarkkinoiden toimivuus. Tässä 

asetuksessa säädetyn valvonnan ja tietojen 

toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 

lisäksi tarpeen säätää Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

98/34/EY
15

 soveltamisesta. Asetukseen 

(EY) N:o 1829/2003 tällä asetuksella 

tehtyjen muutosten myötä jäsenvaltiot 

voivat rajoittaa muuntogeenisten 

organismien tai muuntogeenisten 

elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille 

saattamista tai kieltää sen koko alueellaan 

tai sen osassa hyväksynnän koko 

voimassaolon ajan edellyttäen, että asetettu 

odotusaika, jonka aikana komissiolle ja 

muille jäsenvaltioille on annettu 

mahdollisuus esittää huomautuksia 

ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt. 

Asianomaisen jäsenvaltion olisi näin ollen 

annettava komissiolle tiedoksi näiden 

toimenpiteiden luonnos vähintään kolme 

kuukautta ennen niiden hyväksyntää, jotta 

komissio ja muut jäsenvaltiot saavat 

tilaisuuden esittää niitä koskevia 

huomautuksia, ja tänä aikana pidätyttävä 
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toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön. 

Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 

jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 

toimenpiteet alun perin ehdotetussa 

muodossa tai muutettuina, jotta komission 

tai jäsenvaltioiden huomautukset voidaan 

ottaa huomioon. Jäsenvaltioiden pitäisi 

saada ilmoittaa komissiolle tämän 

asetuksen nojalla hyväksymistään 

toimenpiteistä ennen kuin näiden 

toimenpiteiden kohteena oleva tuote on 

hyväksytty, jotta rajoituksen tai kiellon 

vaikutukset alkavat päivästä, jona unionin 

lupa tulee voimaan. 

hyväksymästä näitä toimenpiteitä ja 

panemasta niitä täytäntöön. Tämän 

asetetun odotusajan päätyttyä jäsenvaltion 

olisi voitava hyväksyä toimenpiteet alun 

perin ehdotetussa muodossa tai 

muutettuina, jotta komission tai 

jäsenvaltioiden huomautukset voidaan 

ottaa huomioon. Jäsenvaltioiden pitäisi 

saada ilmoittaa komissiolle tämän 

asetuksen nojalla hyväksymistään 

toimenpiteistä ennen kuin näiden 

toimenpiteiden kohteena oleva tuote on 

hyväksytty, jotta rajoituksen tai kiellon 

vaikutukset alkavat päivästä, jona unionin 

lupa tulee voimaan. 

__________________ __________________ 

15
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 

kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 

määräyksiä koskevien tietojen 

toimittamisessa noudatettavasta 

menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, 

s. 37). 

15
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 

kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 

määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja 

koskevia määräyksiä koskevien tietojen 

toimittamisessa noudatettavasta 

menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, 

s. 37). 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

13) Tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 

toimenpiteiden, joilla rajoitetaan 

muuntogeenisten organismien tai 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen käyttöä tai kielletään se, ei pitäisi 

vaikuttaa kyseisten tuotteiden ja niiden 

käytöstä saatujen tuotteiden käyttöön 

muissa jäsenvaltioissa. Tämä asetus ja sen 

nojalla hyväksyttävät kansalliset 

toimenpiteet eivät myöskään saisi vaikuttaa 

unionin lainsäädännön vaatimuksiin, jotka 

koskevat muuntogeenisen aineksen 

tahattomia tai satunnaisia jäämiä muissa 

tuotteissa eivätkä estää näiden vaatimusten 

mukaisten tuotteiden saattamista 

markkinoille tai käyttöä. 

13) Tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 

toimenpiteiden, joilla rajoitetaan 

muuntogeenisten organismien tai 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 

rehujen saattamista markkinoille tai 

kielletään se, ei pitäisi vaikuttaa kyseisten 

tuotteiden ja niiden käytöstä saatujen 

tuotteiden saattamiseen markkinoille 

muissa jäsenvaltioissa. Tämä asetus ja sen 

nojalla hyväksyttävät kansalliset 

toimenpiteet eivät myöskään saisi vaikuttaa 

unionin lainsäädännön vaatimuksiin, jotka 

koskevat muuntogeenisen aineksen 

tahattomia tai satunnaisia jäämiä muissa 

tuotteissa eivätkä estää näiden vaatimusten 

mukaisten tuotteiden saattamista 

markkinoille tai käyttöä. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Tarkistus  10 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) N:o 1829/2003 

34 a artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 3 artiklan 

1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen, tämän asetuksen nojalla 

hyväksyttyjen tuotteiden käyttöä tai 

kielletään se, kunhan toimenpiteet ovat 

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 3 artiklan 

1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen, tämän asetuksen nojalla 

hyväksyttyjen tuotteiden saattamista 

markkinoille tai kielletään se, kunhan 

toimenpiteet ovat 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Tarkistus  11 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) N:o 1829/2003 

34 a artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) perusteltuja ja perustuvat pakottaviin 

syihin unionin lainsäädännön mukaisesti 

eivätkä missään tapauksessa ole 

ristiriidassa tämän asetuksen nojalla 

tehdyn riskinarvioinnin kanssa; 

a) perusteltuja ja perustuvat unionin 

lainsäädännön mukaisiin syihin, erityisesti 

ennalta varautumisen periaatteeseen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Tarkistus  12 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) N:o 1829/2003 

34 a artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Poistetaan. 

Or. en 

 

 

 


