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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija:

– katsoo, että on olennaisen tärkeää, että unionin kansalaisille taataan markkinoilla 
saataville asetettavien elintarvikkeiden turvallisuus ja että elintarvikkeissa noudatetaan 
turvallisuusvaatimuksia;

– korostaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) merkitystä erityisesti 
komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden tieteellisessä ohjeistamisessa;

– pitää myönteisenä komission ehdotusta yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevan 
asetuksen ajantasaistamiseksi erityisesti siltä osin kuin on kyse avoimuutta koskevien 
sääntöjen selkeyttämisestä riskinarvioinnissa ja elintarviketurvallisuusviranomaisen 
riskinarvioinneissa käyttämien tutkimusten luotettavuudesta, objektiivisuudesta ja 
riippumattomuudesta;

– katsoo, että olisi luotava sellaiset olosuhteet, että Euroopan kansalaiset voivat luottaa 
täysin unionin virastoihin ja viranomaisiin, kuten Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiseen, ja että vain avoimilla ja selkeillä säännöillä ja 
menetelmillä voidaan saavuttaa ja pitää yllä tätä luottamusta;

– korostaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen valmiuksia on 
vahvistettava, jotta voidaan saavuttaa korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus sen työn eri 
aloilla; 

– katsoo, että eri tasoilla ja myös tällä tasolla päätösten on perustuttava parhaaseen 
saatavilla olevaan tieteelliseen tietämykseen, ja katsoo, että on ehdottomasti parannettava 
EFSAn valmiuksia nimittämällä tunnustettuja tutkijoita sen tiedelautakuntiin;

– korostaa, että vain kattavalla ja toimivalla riskiviestintästrategialla, johon kaikki 
osapuolet osallistuvat riskianalyysiprosessin kaikissa vaiheissa, ja avoimen vuoropuhelun 
ylläpitämisellä voidaan varmistaa riskianalyysin nopeus;

– on huolissaan siitä, että komission ehdotuksessa ei mainita kalastusta ja erityisesti 
vesiviljelyä, ja muistuttaa, että kalastustuotteet ovat yksi tärkeimmistä ja terveellisimmistä 
eläinproteiinin lähteistä ja että Euroopan unioni on näiden tuotteiden suurin markkina-alue ja 
kuluttaja maailmassa ja tuo tällä hetkellä 68 prosenttia näistä tuotteista kolmansista maista;

– palauttaa mieleen, että kalastustuotteet ovat merkittävä ravinnonlähde, ja niistä on 
tehty myös tieteellinen lausunto ”Food from the Oceans”, jonka korkean tason 
asiantuntijaryhmä esitteli Euroopan komissiolle marraskuussa 2017.
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TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Muuntogeenisiä organismeja ei 
saisi tarkoituksellisesti levittää 
ympäristöön tai saattaa markkinoille 
tuotteina tai tuotteen osina vastoin 
ennalta varautumisen periaatetta eikä 
silloin, kun sen seurauksista kaikilla eri 
osa-alueilla (ympäristö, terveys, luonnon 
monimuotoisuus jne.) ei ole olemassa 
tieteellistä tietoa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kokemusten perusteella 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
johtokunnan tehtävät keskittyvät hallinto-
ja rahoitusnäkökohtiin eivätkä vaikuta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tieteellisen toiminnan riippumattomuuteen. 
Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
johtokuntaan edustajia kaikista 
jäsenvaltioista ja edellytettävä, että näillä 
edustajilla on kokemusta erityisesti 
riskinarvioinnista.

(11) Kokemusten perusteella 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
johtokunnan tehtävät keskittyvät hallinto-
ja rahoitusnäkökohtiin eivätkä vaikuta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tieteellisen toiminnan riippumattomuuteen. 
Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
johtokuntaan edustajia kaikista 
jäsenvaltioista sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän edustajia ja edellytettävä, 
että näillä edustajilla on kokemusta 
erityisesti riskinarvioinnista.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 178/2002
8 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistetään yhtenäisyyttä ja
avoimuutta riskinhallintasuositusten 
muotoilussa;

b) edistetään yhtenäisyyttä, 
avoimuutta ja selkeyttä
riskinhallintasuositusten muotoilussa;

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 178/2002
25 artikla – 1 a kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaksi komission nimittämää jäsentä 
ja varajäsentä, jotka edustavat komissiota 
ja joilla on äänioikeus.

a) kaksi komission nimittämää jäsentä 
ja kaksi varajäsentä, jotka edustavat 
komissiota ja joilla on äänioikeus.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 178/2002
25 artikla – 1 a kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yksi Euroopan parlamentin 
nimittämä jäsen, jolla on äänioikeus.

b) Euroopan parlamentin nimittämät 
yksi jäsen ja yksi varajäsen, joilla on 
äänioikeus.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 178/2002
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25 artikla – 1 a kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) neljä jäsentä, jotka edustavat 
kansalaisyhteiskunnan ja elintarvikeketjun 
etuja eli yksi kuluttajajärjestöistä, yksi 
ympäristöalan kansalaisjärjestöistä, yksi 
viljelijäjärjestöistä ja yksi elinkeinoelämän 
järjestöistä ja joilla on äänioikeus. 
Neuvosto nimittää nämä jäsenet Euroopan 
parlamenttia kuultuaan komission 
laatimasta luettelosta, jossa on enemmän 
nimiä kuin täytettäviä paikkoja on.
Komission laatima luettelo, johon on 
liitetty tarvittavat tausta-asiakirjat, 
toimitetaan Euroopan parlamentille. 
Mahdollisimman pian ja kolmen 
kuukauden kuluessa tiedonannosta 
Euroopan parlamentti voi toimittaa 
näkemyksensä pohdittavaksi neuvostolle, 
joka tämän jälkeen nimittää nämä jäsenet.

c) kuusi jäsentä, jotka edustavat 
kansalaisyhteiskunnan ja elintarvikeketjun 
etuja eli yksi kuluttajajärjestöistä, yksi 
ympäristöalan kansalaisjärjestöistä, yksi 
viljelijäjärjestöistä, yksi kalastus- ja
vesiviljelyjärjestöistä, yksi 
maatalouskemikaaliteollisuuden ja yksi 
elintarviketeollisuuden edustaja ja joilla 
on äänioikeus. Neuvosto nimittää nämä 
jäsenet Euroopan parlamenttia kuultuaan 
komission laatimasta luettelosta, jossa on 
enemmän nimiä kuin täytettäviä paikkoja 
on. Komission laatima luettelo, johon on 
liitetty tarvittavat tausta-asiakirjat, 
toimitetaan Euroopan parlamentille. 
Mahdollisimman pian ja kolmen 
kuukauden kuluessa tiedonannosta 
Euroopan parlamentti voi toimittaa 
näkemyksensä pohdittavaksi neuvostolle, 
joka tämän jälkeen nimittää nämä jäsenet.

Perustelu

Muuntogeenisten organismien ja kasvinsuojeluaineiden tuottajien edut ja toisaalta 
elintarvikkeiden ja lisäaineiden valmistajien edut ovat erilaisia. Samoin on maataloudessa ja 
kalastuksessa / vesiviljelyssä. Johtokunnassa tulisi olla myös kalastus- ja vesiviljelyalan 
järjestöjen edustajia. Tämän vuoksi johtokunnassa on oltava kaksi erillistä toimialan 
edustajaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 178/2002
32 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission asiantuntijat suorittavat 
tarkastuksia, myös auditointeja, saadakseen 
varmuuden siitä, että testauslaitokset 
noudattavat asiaankuuluvia vaatimuksia 
tehdessään testejä ja tutkimuksia, jotka on 
toimitettu 

Komission elintarvike- ja 
eläinlääkintätoimiston asiantuntijat 
suorittavat tarkastuksia, myös auditointeja, 
saadakseen varmuuden siitä, että unionissa 
tai kolmansissa maissa sijaitsevat
testauslaitokset noudattavat asiaankuuluvia 
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elintarviketurvallisuusviranomaiselle osana
unionin elintarvikelainsäädännön nojalla 
tehtyä lupahakemusta. Nämä tarkastukset 
organisoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

vaatimuksia tehdessään testejä ja 
tutkimuksia, jotka on toimitettu 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle osana 
unionin elintarvikelainsäädännön nojalla 
tehtyä lupahakemusta. Nämä tarkastukset 
organisoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden
ja kyseisten kolmansien valtioiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Perustelu

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto huolehtii tehokkaista valvontajärjestelmistä ja arvioi 
EU:n normien noudattamista EU:ssa ja EU:hun tuontia harjoittavissa kolmansissa valtioissa. 
Tämä tapahtuu pääasiassa siten, että elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto tekee tarkastuksia 
jäsenvaltioissa ja EU:hun tuontia harjoittavissa kolmansissa valtioissa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 178/2002
39 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sellaisten luonnollisten 
henkilöiden nimien ja osoitteiden 
julkaisemisen, jotka osallistuvat 
selkärankaisilla eläimillä tehtyyn 
testaukseen tai toksikologisten tietojen 
hankkimiseen, katsotaan vahingoittavan 
merkittävästi näiden luonnollisten 
henkilöiden yksityisyyttä ja 
koskemattomuutta, eikä niitä julkaista, ellei 
se ole välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen 
edun vuoksi.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sellaisten luonnollisten 
henkilöiden nimien ja osoitteiden 
julkaisemisen, jotka osallistuvat 
testaukseen tai toksikologisten tietojen 
hankkimiseen, katsotaan vahingoittavan 
merkittävästi näiden luonnollisten 
henkilöiden yksityisyyttä ja 
koskemattomuutta, eikä niitä julkaista, ellei 
se ole välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen 
edun vuoksi.
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