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Tarkistus 126
Theodoros Skylakakis

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Unionin politiikkojen toteuttamisessa 
olisi varmistettava ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu. Ympäristön 
suojelu ja eläinten hyvinvointi olisi 
tarvittaessa otettava asianmukaisesti 
huomioon.

(2) Unionin politiikkojen toteuttamisessa 
olisi varmistettava ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu. Ympäristön 
suojelu ja eläinten hyvinvointi olisi 
tarvittaessa otettava asianmukaisesti 
huomioon, sillä niiden oletetaan pystyvän 
ajattelemaan ja tuntemaan.

Or. en

Perustelu

Eläinten oletetaan pystyvän ajattelemaan ja tuntemaan lajista riippuen, ja tämä olisi 
tarvittaessa otettava asiaankuuluvasti huomioon.

Tarkistus 127
Elena Oana Antonescu

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(6) Lisäksi olisi selvennettävä, että 
elintarviketta on pidettävä 
uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu 
tuotantoteknologiaa, jota ei ole 
aikaisemmin käytetty 
elintarviketuotannossa unionissa. Tämän 
asetuksen soveltamisalaan olisi erityisesti 
sisällytettävä jalostukseen ja elintarvikkeen 
tuotantoprosesseihin liittyvät uudet 
teknologiat, joilla on vaikutusta 
elintarvikkeeseen ja näin ollen 
mahdollisesti elintarvikkeen 
turvallisuuteen. Uuselintarvikkeisiin olisi 
sen vuoksi sisällytettävä muilla kuin 
perinteisillä jalostustekniikoilla tuotetuista 

(6) Lisäksi olisi selvennettävä, että 
elintarviketta on pidettävä 
uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu 
tuotantoteknologiaa, jota ei ole 
aikaisemmin käytetty unionissa kaupan 
pidettävien ja kulutettavien 
elintarvikkeiden tuotannossa. Tämän 
asetuksen soveltamisalaan olisi erityisesti 
sisällytettävä jalostukseen ja elintarvikkeen 
tuotantoprosesseihin liittyvät uudet 
teknologiat, joilla on vaikutusta 
elintarvikkeeseen ja näin ollen 
mahdollisesti elintarvikkeen 
turvallisuuteen. Uuselintarvikkeisiin olisi 
sen vuoksi sisällytettävä muilla kuin 
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eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetut 
elintarvikkeet, muilla kuin perinteisillä 
jalostustekniikoilla tuotetuista kasveista 
johdetut elintarvikkeet ja sellaisilla uusilla 
tuotantoprosesseilla tuotetut elintarvikkeet, 
joilla saattaa olla vaikutusta 
elintarvikkeisiin, sekä valmistettua 
nanomateriaalia sisältävät tai niistä 
koostuvat elintarvikkeet. Uusista 
kasvilajikkeista johdettuja elintarvikkeita 
tai perinteisillä jalostustekniikoilla 
tuotettuja eläinrotuja ei olisi pidettävä 
uuselintarvikkeina. Lisäksi olisi 
selvennettävä, että kolmansista maista 
peräisin olevia elintarvikkeita, jotka ovat 
unionissa uusia, voidaan pitää perinteisinä 
vain, jos ne on johdettu asetuksessa (EY) 
N:o 178/2002 määritellystä 
alkutuotannosta, riippumatta siitä, ovatko 
ne jalostettuja tai jalostamattomia 
(esimerkiksi hedelmät, hillot, 
hedelmämehut). Näin tuotettuihin 
elintarvikkeisiin ei kuitenkaan saisi 
sisällyttää sellaisia eläimistä tai kasveista 
tuotettuja elintarvikkeita, joihin on 
sovellettu muuta kuin perinteistä 
jalostustekniikkaa, tällaisten eläinten 
jälkeläisistä tuotettuja elintarvikkeita eikä 
elintarvikkeita, joihin on sovellettu uusia 
tuotantoprosesseja.

perinteisillä jalostustekniikoilla tuotetuista 
eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetut 
elintarvikkeet, muilla kuin perinteisillä 
jalostustekniikoilla tuotetuista kasveista 
johdetut elintarvikkeet ja sellaisilla uusilla 
tuotantoprosesseilla tuotetut elintarvikkeet, 
joilla saattaa olla vaikutusta 
elintarvikkeisiin, sekä valmistettua 
nanomateriaalia sisältävät tai niistä 
koostuvat elintarvikkeet. Uusista 
kasvilajikkeista johdettuja elintarvikkeita 
tai perinteisillä jalostustekniikoilla 
tuotettuja eläinrotuja ei olisi pidettävä 
uuselintarvikkeina. Lisäksi olisi 
selvennettävä, että kolmansista maista 
peräisin olevia elintarvikkeita, jotka ovat 
unionissa uusia, voidaan pitää perinteisinä 
vain, jos ne on johdettu asetuksessa (EY) 
N:o 178/2002 määritellystä 
alkutuotannosta, riippumatta siitä, ovatko 
ne jalostettuja tai jalostamattomia 
(esimerkiksi hedelmät, hillot, 
hedelmämehut). Näin tuotettuihin 
elintarvikkeisiin ei kuitenkaan saisi 
sisällyttää sellaisia eläimistä tai kasveista 
tuotettuja elintarvikkeita, joihin on 
sovellettu muuta kuin perinteistä 
jalostustekniikkaa, tällaisten eläinten 
jälkeläisistä tuotettuja elintarvikkeita eikä 
elintarvikkeita, joihin on sovellettu uusia 
tuotantoprosesseja.

Or. ro

Perustelu

Asetuksella säännellään uusien elintarvikkeiden saattamista sisämarkkinoille, olivatpa ne 
EU:ssa tai erityisin edellytyksin kolmansissa maissa tuotettuja. Asetus ei kata kolmansien 
maiden markkinoille tuotettuja elintarvikkeita.



AM\812695FI.doc 5/20 PE440.200v01-00

FI

Tarkistus 128
Oreste Rossi

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(18 a) Eläinkokeiden välttämiseksi olisi 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin 
ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona. Tässä asetuksessa olisi 
varmistettava, että selkärankaisilla 
tehdään mahdollisimman vähän kokeita 
ja että päällekkäisiin kokeisiin 
kiinnitetään erityistä huomiota, sekä 
edistettävä eläinkokeita korvaavien 
testausmenetelmien ja älykkäiden 
testausstrategioiden käyttöä.
Olemassa olevia tuloksia selkärankaisilla 
tehtävistä kokeista olisi vaihdettava 
kehitettäessä uuselintarvikkeita. Lisäksi 
kokeisiin ja muihin tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 
1986 annetun neuvoston direktiivin 
86/609/ETY1 mukaisesti selkärankaisilla 
tehdyt eläinkokeet on korvattava taikka 
niitä on rajoitettava tai parannettava.
Tämän asetuksen täytäntöönpanossa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
asianmukaisia vaihtoehtoisia 
testausmenetelmiä. Komission olisi 
viimeistään seitsemän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
tarkistettava selkärankaisilla tehtävien 
kokeiden tulosten tietosuojasäännöt ja 
tarvittaessa muutettava niitä.
1 EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1.

Or. it

(Vrt. mietinnön tarkistus 25.)
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Perustelu

Päällekkäisten kokeiden välttäminen tarkoittaisi esimerkiksi, ettei enää voitaisi indusoida 
kasvaimen uusiutumista eläimellä eikä siten varmistaa, millaisia vaikutuksia siitä on 
terveyteen toisella tai kolmannella hoitokierroksella. Olisi pidettävä mielessä, että kasvain 
uusiutuu vähintään 30 prosentilla ihmisistä, joilta on leikattu kasvain tai sarkooma. Jos 
tällaisia eläinkokeita ei sallittaisi, kokeet olisi tehtävä suoraan potilaalla.

Tarkistus 129
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(19 a) Hyväksymismenettelyyn kuuluvaan 
riskinarviointiin on sisällyttävä eettisiä ja 
ympäristönäkökohtia. Kyseisten 
näkökohtien arviointi olisi annettava 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän sekä Euroopan 
ympäristökeskuksen tehtäväksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 
23.

Tarkistus 130
Oreste Rossi

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(22) Jos kolmansista maista peräisin 
olevat perinteiset elintarvikkeet on 
sisällytetty kolmansista maista peräisin 
olevien perinteisten elintarvikkeiden 
luetteloon, niiden saattamisen unionin 

(22) Kolmansista maista peräisin olevien 
perinteisten elintarvikkeiden 
turvallisuusarvioinnissa ja -hallinnoinnissa 
olisi otettava huomioon voimassa olevat 
EU:n säännöt.
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markkinoille unionissa olisi oltava 
sallittua samoin edellytyksin kuin 
sellaisten elintarvikkeiden, joiden osalta 
turvallinen käyttöhistoria on osoitettu.
Kolmansista maista peräisin olevien 
perinteisten elintarvikkeiden 
turvallisuusarvioinnissa ja -hallinnoinnissa 
olisi otettava huomioon elintarvikkeiden 
turvallinen käyttöhistoria 
alkuperämaassa. Turvalliseen 
käyttöhistoriaan ei saisi sisällyttää käyttöä 
muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai 
muuta kuin osana tavanomaista 
ruokavaliota tapahtuvaa käyttöä.

Or. it

Perustelu

On tarpeen välttää sellaisten tuotteiden tuontia ja markkinoille saattamista, jotka eivät vastaa 
EU:n vaatimuksia tai jotka koostumukseltaan on suoraan tai osittain johdettu uhanalaisista 
eläin- tai kasvilajeista.

Tarkistus 131
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 34 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(34) Tämän asetuksen täytäntöön 
panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
olisi päätettävä menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/468/EY1 5 ja 7 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. en
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Tarkistus 132
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 35 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(35) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta selventää tiettyjä määritelmiä, 
jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
panevan nämä säännökset 
merkityksellisten perusteiden nojalla 
yhdenmukaisella tavalla täytäntöön, 
mukaan luettuna valmistetun 
nanomateriaalin määritelmä, ja ottaa 
samalla huomioon tekninen ja tieteellinen 
kehitys sekä muu kuin perinteinen 
eläinten jalostustekniikka, johon 
sisältyvät tekniikat, joita unionissa 
käytettiin ennen 15 päivää toukokuuta 
1997 muiden kuin elintarviketuotantoon 
käytettyjen geneettisesti identtisten 
eläinten suvuttomaan lisäämiseen.
Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä 
toimivalta hyväksyä asianmukaisia 
siirtymätoimenpiteitä sekä saattaa 
kolmansista maista peräisin olevien 
perinteisten elintarvikkeiden luettelo ja 
unionin luettelo ajan tasalle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 36 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(36) Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti niiden perusteiden 
osalta, joiden mukaan elintarvikkeita 

(36) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti niiden perusteiden 
osalta, joiden mukaan elintarvikkeita 
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voidaan pitää sellaisina, joita on käytetty 
unionissa ihmisravintona merkittävässä 
määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997.
On erityisen tärkeää, että komissio kuulee 
asiantuntijoita valmisteluvaiheessa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan 
täytäntöönpanosta 9 päivänä joulukuuta 
2009 annetussa tiedonannossa tehdyn 
komission sitoumuksen mukaisesti.

voidaan pitää sellaisina, joita on käytetty 
unionissa ihmisravintona merkittävässä 
määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997,
siitä päättämisen osalta, kuuluuko 
elintarviketyyppi tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sen osalta, onko 
valmistetun nanomateriaalin määritelmää 
mukautettava teknisen ja tieteellisen 
edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla 
hyväksyttävien määritelmien huomioon 
ottamiseksi, siitä annettujen sääntöjen 
osalta, miten toimitaan tapauksissa, joissa 
komissiolla ei ole tietoa elintarvikkeen 
käyttämisestä ihmisravinnoksi ennen 
15 päivää toukokuuta 1997, sekä 
4 artiklan 1 kohdan soveltamista ja 
unionin luettelon ajan tasalle saattamista 
koskevien sääntöjen osalta. On erityisen 
tärkeää, että komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 134
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 b. Komissio voi tarvittaessa ja tässä 
artiklassa määritellyn soveltamisalan 
huomioon ottaen päättää 21 artiklan 
mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 
23 artiklassa esitetyin ehdoin, kuuluuko 
elintarviketyyppi tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Kun uuselintarvikkeella 
voi olla ihmiskehoon samanlainen 
vaikutus kuin lääkkeellä, komissio voi 
pyytää Euroopan lääkevirastolta 
lausunnon siitä, kuuluuko kyseinen 
elintarvike ihmisille ja eläimille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
lupa- ja valvontamenettelyistä ja 
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Euroopan lääkeviraston perustamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 726/20041

soveltamisalaan eikä tämän asetuksen 
soveltamisalaan.
1 EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 91.

Tarkistus 135
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissio voi 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen hyväksyä muita perusteita 
tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa sekä c, d ja e alakohdassa 
olevien määritelmien selventämiseksi.

3. Eri elinten kansainvälisellä tasolla 
julkaisemien erilaisten nanomateriaalien 
määritelmien sekä nanotekniikan 
jatkuvan teknisen ja tieteellisen 
kehityksen vuoksi komissio mukauttaa 
21 artiklan mukaisin delegoiduin 
säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin 
ehdoin tämän artiklan 2 kohdan 
c alakohtaa teknisen ja tieteellisen 
edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla 
hyväksyttävien määritelmien huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 92 ja 35.
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Tarkistus 136
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
tarvittaessa tiedustella muilta 
jäsenvaltioilta ja komissiolta, missä 
määrin elintarviketta on käytetty 
ihmisravinnoksi unionissa ennen 
15 päivää toukokuuta 1997. Tällaisiin 
tiedusteluihin saadut vastaukset on 
toimitettava myös komissiolle. Komissio 
tekee saaduista vastauksista yhteenvedon 
ja toimittaa tiedustelun tulokset kaikille 
toimivaltaisille viranomaisille.

3. Komissio hyväksyy uuselintarvikkeiden 
luokittelua koskevien tietojen kattavuuden 
varmistamiseksi 21 artiklan mukaisin 
delegoiduin säädöksin ja 22 ja 
23 artiklassa esitetyin ehdoin viimeistään 
... päivänä ...kuuta ...* sääntöjä siitä, 
miten toimitaan tapauksissa, joissa 
komissiolla ei ole tietoa elintarvikkeen 
käyttämisestä ihmisravinnoksi ennen 
15 päivää toukokuuta 1997.

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 40.

Tarkistus 137
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
4 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Komissio voi 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen hyväksyä toimenpiteitä tämän 
artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa 
varten.

4. Komissio voi 21 artiklan mukaisin 
delegoiduin säädöksin ja 22 ja 
23 artiklassa esitetyin ehdoin hyväksyä 
1 kohdan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt erityisesti 
jäsenvaltioista ja/tai elintarvikealan 
toimijoilta kerättävien tietojen tyypistä.

Or. en



PE440.200v01-00 12/20 AM\812695FI.doc

FI

Perustelu

4 artiklan 2 kohta komission asiakirjasta.

Tarkistus 138
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Neuvoston kanta – muutossäädös
8 artikla – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

c a) Euroopan ympäristökeskuksen 
lausunto, joka on julkaistava viimeistään 
samana päivänä kuin 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
arviointi, siitä, missä määrin 
tuotantomenetelmällä ja tavanomaisella 
käytöllä on kielteinen vaikutus 
ympäristöön, on otettava huomioon 
riskinhallinnassa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 
47.

Tarkistus 139
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Neuvoston kanta – muutossäädös
8 artikla – c b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

c b) luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunto, joka 
on julkaistava viimeistään samana 
päivänä kuin 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
arviointi, siitä, missä määrin on eettisiä 
vastaväitteitä, on otettava huomioon 
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riskinhallinnassa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 
48.

Tarkistus 140
Daciana Octavia Sârbu

Neuvoston kanta – muutossäädös
8 artikla – c c alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

c c) sitä ei ole johdettu kloonatusta 
eläimestä tai sen jälkeläisistä.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn mietinnössä nimenomaan kannatettiin tulevaa 
lainsäädäntöä, jolla kielletään näiden elintarvikkeiden saattaminen EU:n markkinoille.
Tarkistuksella varmistettaisiin, ettei kyseisiä elintarvikkeita saateta markkinoille ennen 
tällaisen lainsäädännön antamista.

Tarkistus 141
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Neuvoston kanta – muutossäädös
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Elintarvikkeita, joihin on sovellettu 
erityisiä riskinarviointimenetelmiä 
edellyttäviä tuotantomenetelmiä 
(esimerkiksi valmistettua nanomateriaalia 
sisältäviä elintarvikkeita), saa sisällyttää 
unionin luetteloon edellyttäen, että 
saatavilla on asianmukaisia 
riskinarviointimenetelmiä ja että 
elintarviketurvallisuusviranomainen on 
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katsonut ne sopiviksi sen arvioimiseen, 
että asianomaisen elintarvikkeen käyttö 
on turvallista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 
50.

Tarkistus 142
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Unionin luettelo saatetaan ajan tasalle 
asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 säädetyn 
menettelyn mukaisesti ja tarvittaessa 
tämän asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

1. Komissio saattaa unionin luettelon ajan 
tasalle muiden muassa 16 artiklassa 
tarkoitetuissa tietosuojatapauksissa 
asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asetuksen (EY) 
N:o 1331/2008 7 artiklan 4–6 kohdasta 
poiketen unionin luettelon ajan tasalle 
saattamista koskeva asetus annetaan 
21 artiklan mukaisin delegoiduin 
säädöksin ja 22 ja 23 artiklassa esitetyin 
ehdoin. Komissio julkaisee unionin 
luettelon verkkosivustonsa asiaa 
koskevalla sivulla.

Or. en

Perustelu

7 artiklan 4 kohta komission asiakirjasta.
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Tarkistus 143
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
9 artikla – 2 g kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 g. Ennen 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan päättymistä 
unionin luettelo on saatettava ajan tasalle 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti siten, 
että tämän artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitettuja 
erityismerkintöjä ei enää sisällytetä siihen 
edellyttäen, että hyväksytty elintarvike 
täyttää edelleen tässä asetuksessa säädetyt 
edellytykset.

Or. en

Perustelu

7 artiklan 4 kohta komission asiakirjasta.

Tarkistus 144
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
9 artikla – 2 h kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 h. Kun unionin luettelo saatetaan ajan 
tasalle sisällyttämällä siihen 
uuselintarvike ja kun uuselintarvike ei 
koostu elintarvikkeesta tai sisällä 
elintarviketta, jota koskee 16 artiklan 
mukainen tietosuoja, ja
a) uuselintarvike koostumukseltaan, 
metaboloitumiseltaan ja ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiltaan vastaa olemassa 
olevia elintarvikkeita
tai
b) uuselintarvike koostuu elintarvikkeesta 
tai sisältää elintarviketta, joka on 
aikaisemmin hyväksytty 
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elintarvikekäyttöön unionissa, ja uuden 
käyttötarkoituksen perusteella voidaan 
olettaa, ettei käyttö kuluttajien 
keskuudessa lisäänny merkittävästi, 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin kuuluvat kuluttajat 
mukaan luettuina,
tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua 
ilmoitusmenettelyä sovelletaan soveltuvin 
osin tämän artiklan 1 kohdasta poiketen.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 86.

Tarkistus 145
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
11 artikla – 6–7 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Henkilö, jota asia koskee, voi peruuttaa 
hakemuksensa milloin tahansa 
menettelyn kuluessa.

6. Komissio hyväksyy tässä artiklassa 
tarkoitetun ilmoitusmenettelyn 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...* tämän 
artiklan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt 21 artiklan 
mukaisin delegoiduin säädöksin ja 22 ja 
23 artiklassa esitetyin ehdoin.

7. Komissio hyväksyy viimeistään … 
päivänä …kuuta …* tämän artiklan
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.
* Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 
2 vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

* Kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 146
Elena Oana Antonescu

Neuvoston kanta – muutossäädös
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Tuottajan on viipymättä ilmoitettava 
komissiolle

2. Tuottajan tai viranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle 

Or. ro

Perustelu

Sellaisten lisätietojen pakollista ilmoittamista, jotka voivat vaikuttaa arvioon siitä, onko 
uuselintarvikkeen käyttö turvallista, ei voi jättää yksinomaan sidosryhmille – tässä 
tapauksessa tuottajalle – siksi, ettei ole tuottajan edun mukaista antaa tietoja, joiden vuoksi 
uuselintarviketta ei sisällytetä unionin luetteloon. Asetuksessa olisi sen vuoksi säädettävä 
vaihtoehtoisesta kanavasta, jonka kautta komissiolle voidaan ilmoittaa uuselintarviketta 
koskevat uudet tieteelliset tai tekniset tiedot silloin, kun tuottaja ei ilmoita niitä.

Tarkistus 147
Elena Oana Antonescu

Neuvoston kanta – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
unionin luettelon sekä 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun kolmansista maista 
peräisin olevien perinteisten 
elintarvikkeiden luettelon komission 
verkkosivuston asiaa koskevalla sivulla;

a) edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
unionin luettelon sekä 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun kolmansista maista 
peräisin olevien perinteisten 
elintarvikkeiden luettelon komission 
verkkosivuston asiaa koskevalla sivulla 
kaikilla unionin virallisilla kielillä;

Or. ro
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Tarkistus 148
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
21 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajan tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio 
esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen viiden vuoden kauden päättymistä.
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
peruuta siirtoa 22 artiklan mukaisesti.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 artiklan 2 b kohdassa, 3 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 
9 artiklan 1 kohdassa, 11 artiklan 
6 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan 
tämän asetuksen voimaantulosta lukien.
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 
ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 
kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto peruuta siirtoa 22 artiklan 
mukaisesti. 

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 22 ja 
23 artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 22 ja 
23 artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 149
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
22 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 20 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 
2 b kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 9 artiklan 
1 kohdassa, 11 artiklan 6 kohdassa ja
20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
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siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle 
viimeistään kuukautta ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan
asiasta toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä mainitsee
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mahdolliset peruuttamisen syyt.

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee 
voimaan joko välittömästi tai jonakin 
myöhempänä, siinä mainittuna päivänä.
Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee 
voimaan joko välittömästi tai jonakin 
myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. 
Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Tarkistus 150
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta – muutossäädös
23 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja/tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.

1. Euroopan parlamentti ja/tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseistä päivää ilmoittaneet komissiolle, 
etteivät ne aio vastustaa säädöstä, 
delegoitu säädös tulee voimaan sen 
säännöksissä mainittuna päivänä.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
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se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan 
olla vastustamatta säädöstä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa annettua delegoitua säädöstä, se 
ei tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa annettua delegoitua säädöstä, se 
ei tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

Or. en


