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Tarkistus 20
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista ja
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista 
(komission esittämä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan nojalla) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista ja 
muista erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista (komission esittämä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla) (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Perustelu

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission's proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 21
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista ja 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
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tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista 
(komission esittämä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan nojalla) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista ja 
muista erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista (komission esittämä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla) (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti)

Or. fr

Tarkistus 22
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista ja 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista 
(komission esittämä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan nojalla) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista ja 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin sekä 
laihdutukseen tarkoitetuista 
vähäenergiaisista ruokavaliovalmisteista 
(komission esittämä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan nojalla) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Or. fr

Tarkistus 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista ja 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista 
(komission esittämä Euroopan unionin 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista ja 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan nojalla) (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

tarkoitetuista elintarvikkeista (komission 
esittämä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla) 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Perustelu

Keliaakikot ovat muita heikommassa asemassa oleva kuluttajaryhmä. Keliakia on sairaus, 
jonka ainut tänä päivänä tunnettu hoitomuoto on koko elämänpituinen sitoutuminen 
ruokavalioon, joka ei sisällä lainkaan gluteenia. Gluteenittomat tuotteet on näin ollen 
tarkoitettu tälle muita heikommassa asemassa olevalle väestöryhmälle, ja komission 
ehdotuksen soveltamisalan rajoittaminen saattaa vaarantaa näiden kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden.

Tarkistus 24
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 
sisämarkkinoilla olennaista, ja se 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa.

(2) Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden takaaminen, erityisesti jos 
ne on tarkoitettu muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajaryhmille, kuten 
imeväisille tai pikkulapsille, on 
olennainen edellytys niiden vapaalle 
liikkuvuudelle ja sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle, ja se 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa.

Or. en

Tarkistus 25
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
’elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta’ ja 
’hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet’. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. Komission 
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
'elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta' ja 
'hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet'. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan. Nämä 
poikkeavuudet kuitenkin johtavat 
kansallisiin toimenpiteisiin, jotka 
puolestaan luovat esteitä 
sisämarkkinoiden toteutumiselle ja joihin 
puuttumiseen on laadittava sopiva 
lainsäädäntöväline. Lisäksi on 
varmistettava, että elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1169/20111 voidaan 
taata yhtenäinen ja tehokas urheilijoiden 
suojeluun tähtäävä strategia ennen kuin 
luovutaan lopullisesti erityislainsäädäntöä 
koskevasta ajatuksesta. Tavoitteena on 
erityisesti vastattava urheilijoiden taholta 
tulevaan suureen kysyntään ja 
selkiytettävä merkintöjä koskevia 
asianmukaisia sääntöjä. Urheilijoille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta tämä 
merkitsee sitä, että asetusta (EU) 
N:o 1169/2011 on mukautettava, otettava 
huomioon urheilijoille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden erityiset 
ravintosisältöprofiilit vahvistamalla 
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elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1924/20062 4 artiklassa tarkoitetut 
ravintosisältöprofiilit, otettava huomioon 
ravitsemus- ja terveysväitteet, jotka ovat 
soveltuvia urheilijoille mutta 
asetuksen (EU) N:o 1924/2006 nojalla 
muulta väestöltä kiellettyjä (esimerkiksi 
"runsaasti hiilihydraattienergiaa" tai 
"runsaasti natriumia"), on säädettävä 
urheilijoille tarkoitettujen ravintoaineiden 
tai muiden aineiden käytön erityisistä 
ehdoista vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
eräiden muiden aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1925/20063 mukaisesti ja 
varmistettava sellaisten ainesosien 
puuttuminen, jotka voitaisiin sisällyttää 
dopingaineiden luetteloon. Komission 
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

____________________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.
2 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.
3 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.

Or. fr

Tarkistus 26
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
’elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta’ ja 
’hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet’. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. Komission 
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
’elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta’ ja 
’hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet’. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole tähän päivään mennessä päästy 
erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan. Kun 
otetaan huomioon, että tällä 
elintarvikemarkkinoiden alalla on 
todellisia yhdenmukaistamisongelmia 
unionissa, että urheilijoiden taholta 
kysyntä on suurta ja että asiaa koskevia 
merkintäsääntöjä on selkiytettävä, 
komission on vuoteen 2015 mennessä ja 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan päivitettävä 
28. helmikuuta 2001 päivättyä kertomusta 
näiden elintarvikkeiden osalta ja 
tarvittaessa laadittava ehdotuksia. 
Komission kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

Or. fr
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Tarkistus 27
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
’elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta’ ja 
’hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet’. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. Komission 
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
'elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta' ja 
'hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet'. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan. Kun 
otetaan huomioon, että tällä 
elintarvikemarkkinoiden alalla on 
todellisia yhdenmukaistamisongelmia 
unionissa, että urheilijoiden taholta 
kysyntä on suurta ja että asiaa koskevia 
merkintäsääntöjä on selkiytettävä, 
komission on vuoteen 2015 mennessä ja 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan päivitettävä 
28. helmikuuta 2001 päivättyä kertomusta 
näiden elintarvikkeiden osalta ja 
tarvittaessa laadittava ehdotuksia. 
Komission kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.
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Or. fr

Tarkistus 28
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
'elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta' ja 
'hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet'. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. Komission 
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
'elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta' ja 
'hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet'. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. 
'Elintarvikkeista, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan 
erittäin voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta' olisi tämän vuoksi 
säädettävä ravintolisiä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/46/EY1, jotta 
voitaisiin parantaa sisämarkkinoiden 
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toimintaa ja kuluttajansuojaa. On 
tuettava innovaatioita ja samalla 
säilytettävä korkeatasoinen 
kuluttajansuoja. Komission kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

____________________
1 EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Perustelu

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 29
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
'elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta' ja 

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
seuraavia kahta elintarvikeryhmää varten: 
'elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta' ja 
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'hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet'. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. Komission 
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

'hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet'. Elintarvikkeista, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kannat 
poikkeavat voimakkaasti toisistaan 
erityisesti siltä osin, mitä tulee 
erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. Jotta voitaisiin 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja 
lisätä kuluttajien suojelua kannustaen 
samalla innovointia, 'urheilijoille 
tarkoitetuista elintarvikkeista' olisi tästä 
lähtien säädettävä ainoastaan 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1924/20061, ja niiden olisi täytettävä 
siinä vahvistetut vaatimukset. Komission
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.
____________________
1 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Tarkistus 30
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale



AM\885312FI.doc 13/96 PE478.332v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(13) Näin ollen käsite 'erityisravinnoksi
tarkoitetut elintarvikkeet' olisi poistettava
ja direktiivi 2009/39/EY korvattava tällä 
säädöksellä. Täytäntöönpanon 
yksinkertaistamiseksi ja 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioissa uuden säädöksen olisi 
oltava asetus.

(13) Näin ollen käsite 'erityisruokavalioon
tarkoitetut elintarvikkeet' olisi säilytettävä, 
mutta se olisi rajoitettava tiukasti 
tuotteisiin, jotka voivat osoittaa 
ainutlaatuisen kykynsä täyttää muita 
heikommassa asemassa olevien 
väestöryhmien erityisiä ravitsemuksellisia 
tarpeita ja joita ei muuten voisi unionin 
nykyisen lainsäädännön mukaisesti 
saattaa markkinoille, ja kun 
yhdenmukaistaminen takaa tyydyttävällä 
tavalla kyseisten elintarvikkeiden vapaan 
liikkuvuuden markkinoilla. Direktiivi 
2009/39/EY olisi korvattava tällä 
säädöksellä. Täytäntöönpanon 
yksinkertaistamiseksi ja 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioissa uuden säädöksen olisi 
oltava asetus.

Or. en

Perustelu

Joitakin keskeisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät nykyiseen erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden puitedirektiiviin (2009/39/EY) ja sen vertikaalisiin direktiiveihin, on jätetty 
pois. Tästä on vahinkoa muita heikommassa asemassa oleville kuluttajille, jotka tarvitsevat 
erityisesti kehitettyjä erityisruokavalioon tarkoitettuja elintarvikkeita avuksi erilaisissa 
ruokavaliohoidoissa.

Tarkistus 31
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
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pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat sekä
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Kokemus 
on osoittanut, että komission direktiivissä 
2006/141/EY, komission direktiivissä 
2006/125/EY ja komission direktiivissä 
1999/21/EY annetuilla säännöksillä 
varmistetaan kyseisten elintarvikkeiden 
vapaa liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja 
samalla varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
yleisiin koostumusta ja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY ja 
komission direktiivi 1999/21/EY.

pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat, 
pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset 
juomat, erityisiin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin tarkoitetut 
ruokavaliovalmisteet, laihdutukseen ja 
painonhallintaan tarkoitetut 
elintarvikkeet, elintarvikkeet, jotka on 
tarkoitettu korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta, sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet. Kokemus on osoittanut, että 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY,
komission direktiivissä 1999/21/EY, 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009 
sekä komission direktiivissä 96/8/EY
annetuilla säännöksillä varmistetaan 
kyseisten elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja samalla 
varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
ruokavaliovalmisteiden, laihdutukseen ja 
painonhallintaan tarkoitettujen 
elintarvikkeiden, elintarvikkeiden, jotka 
on tarkoitettu korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta, sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden yleisiin koostumusta ja 
tietoja koskeviin vaatimuksiin ja samalla 
otetaan huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
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1999/21/EY, komission direktiivi 96/8/EY 
ja komission asetus (EY) N:o 41/2009.
Lisäksi käsite 'erityisruokavalioon 
tarkoitetut elintarvikkeet' olisi 
säilytettävä, ja se olisi rajoitettava tiukasti 
tuotteisiin, jotka osoittavat ainutlaatuisen 
kykynsä täyttää muita heikommassa 
asemassa olevien väestöryhmien erityisiä 
ravitsemuksellisia tarpeita ja joita ei 
muuten unionin nykyisen lainsäädännön 
mukaisesti voisi saattaa markkinoille. 

Or. en

Perustelu

Se, että asetuksen soveltamisalaa on rajoitettu komission ehdotuksessa, saattaa vaarantaa 
näiden kuluttajaryhmien terveyden ja turvallisuuden ja rajoittaa mahdollisuuksia tieteen 
kehitykseen perustuvien innovointien tekemiseen tulevaisuudessa. Tästä syystä on tarpeen 
ottaa uudestaan käyttöön erityisruokavalioon tarkoitettujen elintarvikkeiden käsite. Tämä on 
johdonmukaista gluteenille intoleranttien henkilöiden erityisruokavalioon kuuluvia 
elintarvikkeita koskevan voimassa olevan Codex-standardin (146-1985) kanssa.

Tarkistus 32
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat sekä
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Kokemus 

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut 
ruokavaliovalmisteet sekä gluteenille 
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on osoittanut, että komission direktiivissä 
2006/141/EY, komission direktiivissä 
2006/125/EY ja komission direktiivissä 
1999/21/EY annetuilla säännöksillä 
varmistetaan kyseisten elintarvikkeiden 
vapaa liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja 
samalla varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
yleisiin koostumusta ja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY ja 
komission direktiivi 1999/21/EY.

intoleranteille henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet. Kokemus on osoittanut, että 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY,
komission direktiivissä 1999/21/EY ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009
annetuilla säännöksillä varmistetaan 
kyseisten elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja samalla 
varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden yleisiin 
koostumusta ja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY ja 
komission direktiivi 1999/21/EY ja 
komission asetus (EY) N:o 41/2009.
Lisäksi käsite 'erityisruokavalioon 
tarkoitetut elintarvikkeet' olisi 
säilytettävä, ja se olisi rajoitettava tiukasti 
tuotteisiin, jotka osoittavat ainutlaatuisen 
kykynsä täyttää muita heikommassa 
asemassa olevien väestöryhmien erityisiä 
ravitsemuksellisia tarpeita ja joita ei 
muuten unionin nykyisen lainsäädännön 
mukaisesti voisi saattaa markkinoille. 

Or. en

Tarkistus 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai (15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
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osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat sekä
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Kokemus 
on osoittanut, että komission direktiivissä 
2006/141/EY, komission direktiivissä 
2006/125/EY ja komission direktiivissä 
1999/21/EY annetuilla säännöksillä 
varmistetaan kyseisten elintarvikkeiden 
vapaa liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja 
samalla varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
yleisiin koostumusta ja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY ja 
komission direktiivi 1999/21/EY.

osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut 
ruokavaliovalmisteet sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet. Kokemus on osoittanut, että 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY,
komission direktiivissä 1999/21/EY ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009
annetuilla säännöksillä varmistetaan 
kyseisten elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja samalla 
varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden yleisiin 
koostumusta ja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY ja 
komission direktiivi 1999/21/EY ja 
komission asetus (EY) N:o 41/2009.

Or. en

Perustelu

Keliakiaa sairastavat henkilöt on tunnustettu äskettäin tarkistetussa Codex-standardissa 118-
1979 rev 2008. Gluteenittomat elintarvikkeet on otettava huomioon, sillä ne ovat 
keliaakikkojen ainoa hoitomuoto. 
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Tarkistus 34
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät. 
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Kokemus 
on osoittanut, että komission 
direktiivissä 2006/141/EY, komission 
direktiivissä 2006/125/EY ja komission 
direktiivissä 1999/21/EY annetuilla 
säännöksillä varmistetaan kyseisten 
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus 
tyydyttävällä tavalla ja samalla 
varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
yleisiin koostumusta ja tiedotusta 
koskeviin vaatimuksiin ja samalla otetaan 
huomioon komission 
direktiivi 2006/141/EY, komission 
direktiivi 2006/125/EY ja komission 
direktiivi 1999/21/EY.

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät. 
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat, 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut 
ruokavaliovalmisteet sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitetut 
elintarvikkeet. Kokemus on osoittanut, että 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY, 
komission direktiivissä 1999/21/EY ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009
annetuilla säännöksillä varmistetaan 
kyseisten elintarvikkeiden vapaa 
liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja samalla 
varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden yleisiin 
koostumusta ja tiedotusta koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY, 



AM\885312FI.doc 19/96 PE478.332v01-00

FI

komission direktiivi 1999/21/EY ja 
komission asetus (EY) N:o 41/2009.

Or. fr

Tarkistus 35
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät. 
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Kokemus 
on osoittanut, että komission direktiivissä 
2006/141/EY, komission direktiivissä 
2006/125/EY ja komission direktiivissä 
1999/21/EY annetuilla säännöksillä 
varmistetaan kyseisten elintarvikkeiden 
vapaa liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja 
samalla varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
yleisiin koostumusta ja tiedotusta 
koskeviin vaatimuksiin ja samalla otetaan 
huomioon komission 
direktiivi 2006/141/EY, komission 

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät. 
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut 
ruokavaliovalmisteet sekä laihdutukseen 
tarkoitetut vähäenergiaiset elintarvikkeet. 
Kokemus on osoittanut, että komission 
direktiivissä 2006/141/EY, komission 
direktiivissä 2006/125/EY, komission 
direktiivissä 1999/21/EY ja komission 
direktiivissä 96/8/EY annetuilla 
säännöksillä varmistetaan kyseisten 
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus 
tyydyttävällä tavalla ja samalla 
varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
laihdutukseen tarkoitettujen 
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direktiivi 2006/125/EY ja komission 
direktiivi 1999/21/EY.

vähäenergiaisten elintarvikkeiden yleisiin 
koostumusta ja tiedotusta koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY,
komission direktiivi 1999/21/EY ja 
komission direktiivi 96/8/EY.

Or. fr

Tarkistus 36
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Kokemus 
on osoittanut, että komission direktiivissä 
2006/141/EY, komission direktiivissä 
2006/125/EY ja komission direktiivissä 
1999/21/EY annetuilla säännöksillä 
varmistetaan kyseisten elintarvikkeiden 
vapaa liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja 
samalla varmistetaan kansanterveyden 
korkeatasoinen suojelu. Onkin 
asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 

(15) Eräiden väestöryhmien ainoana tai 
osittaisena ravintolähteenä on hyvin 
rajallinen määrä elintarvikeryhmiä, jotka 
ovat erittäin tärkeitä tiettyjen sairauksien 
hallinnassa ja/tai ovat olennaisen tärkeitä 
pyrittäessä säilyttämään tavoitteena oleva 
ravitsemustaso, kun kyseessä ovat tietyt, 
tarkoin määritellyt muita heikommassa 
asemassa oleviksi todetut väestöryhmät.
Näihin elintarvikeryhmiin kuuluvat 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet, viljapohjaiset 
valmisruoat ja muut lastenruoat sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Kokemus 
on osoittanut, että komission direktiivissä 
2006/141/EY, komission direktiivissä 
2006/125/EY ja komission direktiivissä 
1999/21/EY annetuilla säännöksillä 
varmistetaan kyseisten elintarvikkeiden 
vapaa liikkuvuus tyydyttävällä tavalla ja 
samalla varmistetaan kansanterveyden sekä 
kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu.
Onkin asianmukaista, että tässä asetuksessa 
keskitytään äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
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tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
yleisiin koostumusta ja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY ja 
komission direktiivi 1999/21/EY.

tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
yleisiin koostumusta ja tietoja koskeviin 
vaatimuksiin ja samalla otetaan huomioon 
komission direktiivi 2006/141/EY, 
komission direktiivi 2006/125/EY ja 
komission direktiivi 1999/21/EY. Tämän 
asetuksen piiriin kuuluviin 
elintarvikeryhmiin ei pidä sisällyttää 
aineita, joilla saattaa olla haitallisia 
vaikutuksia kyseisten väestöryhmien 
terveyteen.

Or. en

Tarkistus 37
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja
komission direktiivissä 1999/21/EY 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden,
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY,
komission direktiivissä 1999/21/EY, 
komission direktiivissä 96/8/EY ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden ja
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja pikkulapsille 
tarkoitettujen maitopohjaisten juomien,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen elintarvikkeiden, 
laihdutukseen ja painonhallintaan 
tarkoitettujen elintarvikkeiden, 
elintarvikkeiden, jotka on tarkoitettu 
korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, 
sekä gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden
määritelmiä olisi kuitenkin tarvittaessa 
säännöllisesti mukautettava tieteelliseen ja 
tekniseen kehitykseen sekä kansainvälisellä 
tasolla tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
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kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja
komission direktiivissä 1999/21/EY 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY,
komission direktiivissä 1999/21/EY ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ja gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 39
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY,
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komission direktiivissä 1999/21/EY 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

komission direktiivissä 1999/21/EY ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ja gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 40
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja 
komission direktiivissä 1999/21/EY 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY, 
komission direktiivissä 1999/21/EY ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. fr
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Tarkistus 41
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja 
komission direktiivissä 1999/21/EY 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY, 
komission direktiivissä 1999/21/EY ja 
komission direktiivissä 96/8/EY annetut 
määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden sekä laihdutukseen 
tarkoitettujen vähäenergiaisten 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. fr

Tarkistus 42
Iliana Ivanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja 
komission direktiivissä 1999/21/EY 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja erityisiin 

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja 
komission direktiivissä 1999/21/EY 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen.



AM\885312FI.doc 25/96 PE478.332v01-00

FI

lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmiä olisi 
kuitenkin tarvittaessa säännöllisesti 
mukautettava tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. en

Perustelu

Ks. jäsen Ivanovan lausuntoluonnoksessa esitetty tarkistus 12. 

Tarkistus 43
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
1999/21/EY. Komissiolle olisi annettava 
valtuutus antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
annettujen, äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
ruokavaliovalmisteiden, laihdutukseen ja 
painonhallintaan tarkoitettujen 
elintarvikkeiden, elintarvikkeiden, jotka 
on tarkoitettu korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta, sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden erityisiä koostumusta ja 
tietoja koskevia vaatimuksia, kun samalla 
otetaan huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
1999/21/EY, komission direktiivi 96/8/EY 
ja komission asetus (EY) N:o 41/2009.
Komissiolle olisi annettava valtuutus antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
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asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tässä asetuksessa annettujen, 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
ruokavaliovalmisteiden sekä 
laihdutukseen ja painonhallintaan 
tarkoitettujen elintarvikkeiden, 
elintarvikkeiden, jotka on tarkoitettu 
korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, 
sekä gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä ja vahvistaa 
tieteellisen ja teknisen innovoinnin 
tuloksena syntyneiden elintarvikkeiden 
markkinoille saattamista koskeva 
menettely direktiivin 2000/13/EY 
säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
1999/21/EY. Komissiolle olisi annettava 
valtuutus antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
annettujen, äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden erityisiä 
koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY, komission direktiivi 
1999/21/EY ja komission asetus (EY) N:o 
41/2009. Komissiolle olisi annettava 
valtuutus antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
annettujen, äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
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valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 45
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
1999/21/EY. Komissiolle olisi annettava 
valtuutus antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
annettujen, äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden erityisiä 
koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY, komission direktiivi 
1999/21/EY ja komission asetus (EY) N:o 
41/2009. Komissiolle olisi annettava 
valtuutus antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
annettujen, äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
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ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä ja vahvistaa 
tieteellisen ja teknisen innovoinnin 
tuloksena syntyneiden elintarvikkeiden 
markkinoille saattamista koskeva 
menettely direktiivin 2000/13/EY 
säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 46
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission 
direktiivi 2006/141/EY, komission 
direktiivi 2006/125/EY ja komission 
direktiivi 1999/21/EY. Komissiolle olisi 
annettava valtuutus antaa säädöksiä 

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden erityisiä 
koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission 
direktiivi 2006/141/EY, komission 
direktiivi 2006/125/EY, komission 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tässä 
asetuksessa annettujen, 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

direktiivi 1999/21/EY ja komission 
asetus (EY) N:o 41/2009. Komissiolle olisi 
annettava valtuutus antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tässä 
asetuksessa annettujen, 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, 
direktiivin 2000/13/EY säännöksiä 
täydentävien merkintävaatimusten tai sen 
säännöksiin tehtävien poikkeusten 
vahvistamiseksi sekä ravitsemus- ja 
terveysväitteiden hyväksymiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. fr

Tarkistus 47
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä (19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
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edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission 
direktiivi 2006/141/EY, komission 
direktiivi 2006/125/EY ja komission 
direktiivi 1999/21/EY. Komissiolle olisi 
annettava valtuutus antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tässä 
asetuksessa annettujen, 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, direktiivin 
2000/13/EY säännöksiä täydentävien 
merkintävaatimusten tai sen säännöksiin 
tehtävien poikkeusten vahvistamiseksi sekä 
ravitsemus- ja terveysväitteiden 
hyväksymiseksi tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
erityisiä koostumusta ja tietoja koskevia 
vaatimuksia, kun samalla otetaan 
huomioon komission 
direktiivi 2006/141/EY, komission 
direktiivi 2006/125/EY, komission 
direktiivi 1999/21/EY ja komission 
direktiivi 96/8/EY. Komissiolle olisi 
annettava valtuutus antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tässä 
asetuksessa annettujen, 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
laihdutukseen tarkoitettujen 
vähäenergiaisten elintarvikkeiden sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
määritelmien muuttamiseksi siten, että ne 
vastaavat tieteellistä ja teknistä kehitystä 
sekä kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa 
asiaan vaikuttavaa kehitystä, sekä asettaa 
erityisiä koostumukseen ja tietoihin 
liittyviä edellytyksiä, 
direktiivin 2000/13/EY säännöksiä 
täydentävien merkintävaatimusten tai sen 
säännöksiin tehtävien poikkeusten 
vahvistamiseksi sekä ravitsemus- ja 
terveysväitteiden hyväksymiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluville 
elintarvikeryhmille. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien asiakirjojen 
samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. fr
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Tarkistus 48
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat elintarvikkeet ovat 
erityisruokavalioon tarkoitettuja 
elintarvikkeita, ja ne voidaan erottaa 
tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista ja niihin sovelletaan 
erityisiä koostumusta koskevia 
vaatimuksia ja ne on varustettava 
pakollisilla merkinnöillä, joita 
edellytetään normaaliin käyttöön 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjen lisäksi, joten on aiheellista 
säätää tarvittaessa poikkeuksista, joita 
sovelletaan tarvittaessa kyseisiin, 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 
säädettyihin pakollisiin 
merkintävaatimuksiin1.
_______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Perustelu

Koska erityisruokavalioon tarkoitetut elintarvikkeet eroavat normaaliin käyttöön 
tarkoitetuista elintarvikkeista, on säädettävä poikkeuksista, joita myönnetään tarvittaessa 
elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevasta tarkistetusta asetuksesta.

Tarkistus 49
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tämän asetuksen soveltamisalaan
kuuluvat elintarvikkeet ovat 
erityisruokavalioon tarkoitettuja 
elintarvikkeita, ja ne voidaan erottaa 
normaaliin käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista ja niihin sovelletaan 
erityisiä koostumusta koskevia 
vaatimuksia ja ne on varustettava 
pakollisilla merkinnöillä, jotka 
täydentävät normaaliin käyttöön 
tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, 
joten on aiheellista säätää tarvittaessa 
poikkeuksista, joita sovelletaan 
tarvittaessa kyseisiin, elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1169/2011 säädettyihin 
pakollisiin merkintävaatimuksiin1.
________________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Perustelu

Koska erityisruokavalioon tarkoitetut elintarvikkeet eroavat normaaliin käyttöön 
tarkoitetuista elintarvikkeista, on säädettävä poikkeuksista, joita sovelletaan tarvittaessa 
elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevaan tarkistettuun asetukseen.

Tarkistus 50
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kun otetaan huomioon asian 
kannalta merkityksellinen tekniikan ja 
tieteen kehitys, komissiolle olisi annettava 
valtuudet päivittää tämän asetuksen 
mukaisesti hyväksyttyjä delegoituja 
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säädöksiä. Tämän pitäisi edistää 
innovointia imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitettujen ruokien ja erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
ruokavaliovalmisteiden alalla, eikä se saa 
vaarantaa tuoteturvallisuutta.

Or. en

Perustelu

Jotkut elintarvikkeet, joita markkinoidaan tietynlaiseen toimintaan, on innovoitu, mutta 
ottamatta huomioon loppukuluttajiin vaikuttavia turvallisuusnäkökohtia. Varjoesittelijä 
yhtyykin alan tukemiseen, mutta huomauttaa, että tämä ei saa johtaa markkinoiden 
täydelliseen avaamiseen eikä saa unohtaa periaatteita, jotka koskevat elintarvikkeiden 
turvallisuutta loppukuluttajille. Tämä koskee erityisesti elintarvikkeita, jotka kuuluvat 
ehdotetun asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 51
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo vitamiineista, 
kivennäisaineista, aminohapoista ja 
muista aineista, joita saa tässä asetuksessa 
säädetyin edellytyksin lisätä 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sekä
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin. 
Koska luettelo on annettava tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo aineista, joita saa 
tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin 
lisätä ravitsemuksellisessa tarkoituksessa
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin, 
laihdutukseen ja painonhallintaan 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, 
elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu 
korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, 
sekä gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ottaen 
huomioon asetuksen (EY) N:o 953/2009 
sekä komission direktiivit 2006/141/EY ja 
2006/125/EY. Koska luettelo on annettava 
tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten 
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N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 953/2009 sekä direktiiveissä 2006/141/EY ja 2006/125/EY säädetään 
aineista, joita voi lisätä ravitsemuksellisessa tarkoituksessa. Kun säilytetään samat termit, 
vältetään sekaannukset, jotka liittyvät unionin aineluettelon soveltamisalaan ja tarkoitukseen. 
Yksinkertaistetussa ja vahvistetussa luettelossa aineista, joita voi lisätä ravitsemuksellisessa 
tarkoituksessa, on otettava huomioon ne aineet, jotka ovat nykysääntöjen mukaan sallittuja. 

Tarkistus 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo vitamiineista, 
kivennäisaineista, aminohapoista ja 
muista aineista, joita saa tässä asetuksessa 
säädetyin edellytyksin lisätä 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sekä
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin.
Koska luettelo on annettava tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo aineista, joita saa 
tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin 
lisätä ravitsemuksellisessa tarkoituksessa
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ottaen 
huomioon asetuksen (EY) N:o 953/2009 
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mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

sekä komission direktiivit 2006/141/EY ja 
2006/125/EY. Koska luettelo on annettava 
tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 953/2009 sekä direktiiveissä 2006/141/EY ja 2006/125/EY säädetään 
aineista, joita saa lisätä ravitsemuksellisessa tarkoituksessa. Kun säilytetään samat termit, 
vältetään sekaannukset, jotka liittyvät unionin aineluettelon soveltamisalaan ja tarkoitukseen. 
Yksinkertaistetussa ja vahvistetussa luettelossa aineista, joita voi lisätä ravitsemuksellisessa 
tarkoituksessa, on otettava huomioon ne aineet, jotka ovat nykysääntöjen mukaan sallittuja. 

Tarkistus 53
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo vitamiineista, 
kivennäisaineista, aminohapoista ja 
muista aineista, joita saa tässä asetuksessa 
säädetyin edellytyksin lisätä 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sekä
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo aineista, joita saa 
tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin 
lisätä ravitsemuksellisessa tarkoituksessa
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin,
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin sekä 
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tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin.
Koska luettelo on annettava tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ottaen 
huomioon asetuksen (EY) N:o 953/2009 
sekä komission direktiivit 2006/141/EY ja 
2006/125/EY. Koska luettelo on annettava 
tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

Or. en

Tarkistus 54
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo vitamiineista, 
kivennäisaineista, aminohapoista ja muista 
aineista, joita saa tässä asetuksessa 
säädetyin edellytyksin lisätä 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin. 
Koska luettelo on annettava tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo aineista ja 
erityisesti vitamiineista, kivennäisaineista 
ja aminohapoista, joita saa tässä 
asetuksessa säädetyin edellytyksin lisätä 
erityisravitsemustarkoituksessa 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin sekä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ottaen 
huomioon asetuksen (EY) N:o 953/2009 
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toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

sekä direktiivit 2006/141/EY ja 
2006/125/EY. Jotta luettelo voidaan antaa
tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti, komissiolle olisi annettava 
vastaava täytäntöönpanovalta. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi 
annettava välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 
unionin luettelo ajan tasalle silloin, kun 
kyseessä ovat erittäin kiireelliset, 
asianmukaisesti perustellut 
kansanterveyteen liittyvät tapaukset.

Or. fr

Tarkistus 55
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Neuvoston direktiivissä 92/52/ETY 
todetaan, että Euroopan unionista 
vietävien tai jälleenvietävien
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden on oltava unionin 
lainsäädännön mukaisia, jollei tuova maa 
edellytä muuta. Kyseinen periaate sisältyy 
elintarvikkeiden osalta jo asetukseen (EY) 
N:o 178/2002. Yksinkertaisuuden ja 
oikeusvarmuuden vuoksi direktiivi 
92/52/ETY olisi näin ollen kumottava.

(24) Jos on kyse äidinmaidonkorvikkeiden 
ja vieroitusvalmisteiden viennistä, 
tuotteiden on oltava direktiivin 
2006/141/EY tai Codex Alimentariuksen 
kansainvälisten standardien tai tuovan 
maan voimassa olevien sääntöjen
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevassa asetuksessa (EY) N:o 178/2002 ei vahvisteta 
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selkeitä sääntöjä, joita sovellettaisiin kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin, eikä siinä 
viitata Codex Alimentariukseen. Euroopan unioni vie kolmansiin maihin paljon vauvanruokia, 
ja jos erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin sovelletaan yleisen 
elintarvikelainsäädännön sääntöjä, jotka koskevat vientiä kolmansiin maihin, on 
todennäköistä, että tulkinnassa tulee ongelmia.

Tarkistus 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Gluteenille intoleranteille henkilöille 
soveltuvien elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja merkitsemisestä 
annetun komission asetuksen (EY) N:o
41/2009 mukaisista erityisravinnoksi
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
normaaliin käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Tällaiset maininnat
voidaan tulkita asetuksessa N:o (EY) 
1924/2006 määritellyiksi 
ravitsemusväitteiksi. Yksinkertaisuuden 
vuoksi kyseisiä väitteitä tulisi säädellä 
ainoastaan asetuksella (EY) N:o 
1924/2006, jota näissä väitteissä olisi
noudatettava. Ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa on tarpeen toteuttaa 
asetuksesta (EY) N:o 1924/2006 johtuvat 
tekniset mukautukset, jotta mukaan 
saadaan sisällytettyä asetuksen 41/2009 
mukaiset ravitsemusväitteet 'gluteeniton' 
ja 'erittäin vähägluteenien' ja niihin 
liittyvät käyttöedellytykset.

(26) Asetuksen (EY) N:o 41/2009
3 artiklan mukaisista gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Mainintaa 'gluteeniton'
voidaan lisäksi käyttää normaaliin 
käyttöön tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
asetuksen (EY) N:o 41/2009 4 artiklan 
mukaisista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon 
soveltuvista muista elintarvikkeista, joista 
ei voida käyttää mainintaa 'erittäin 
vähägluteeninen'. Kyseiset gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon soveltuvat 
elintarvikkeet olisi säilytettävä tässä 
asetuksessa, sillä kyseisten gluteenille 
intoleranteille henkilöille turvallisten 
elintarvikkeiden tarjoaminen ja 
keliaakikoille tiedottaminen 
gluteenittomuudesta on keskeisen tärkeää 
sairauden hoidossa. Tämä on 
johdonmukaista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon kuuluvia 
elintarvikkeita koskevan kansainvälisen 
standardin (Codex-standardi 118-1979 rev 
2008) kanssa. Myös edellytykset, jotka 
koskevat maininnan 'gluteeniton' käyttöä 
normaaliin käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista, olisi säilytettävä 



PE478.332v01-00 40/96 AM\885312FI.doc

FI

asetuksessa (EY) N:o 41/2009.

Or. en

Perustelu

"Gluteeniton" ei ole ravitsemusväite eikä sitä saisi pitää sellaisena. Gluteenittomat 
elintarvikkeet ovat keliakiaa sairastavien ainoa hoitokeino.

Tarkistus 57
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Gluteenille intoleranteille henkilöille 
soveltuvien elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja merkitsemisestä 
annetun komission asetuksen (EY) N:o 
41/2009 mukaisista erityisravinnoksi 
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
normaaliin käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja ’gluteeniton’ ja ’erittäin 
vähägluteeninen’. Tällaiset maininnat 
voidaan tulkita asetuksessa N:o (EY) 
1924/2006 määritellyiksi 
ravitsemusväitteiksi. Yksinkertaisuuden 
vuoksi kyseisiä väitteitä tulisi säädellä 
ainoastaan asetuksella (EY) N:o 
1924/2006, jota näissä väitteissä olisi 
noudatettava. Ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa on tarpeen toteuttaa 
asetuksesta (EY) N:o 1924/2006 johtuvat 
tekniset mukautukset, jotta mukaan 
saadaan sisällytettyä asetuksen 41/2009 
mukaiset ravitsemusväitteet ’gluteeniton’ 
ja ’erittäin vähägluteenien’ ja niihin 
liittyvät käyttöedellytykset. 

(26) Asetuksen (EY) N:o 41/2009 
3 artiklan mukaisista gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Mainintaa 'gluteeniton' 
voidaan lisäksi käyttää tavanomaiseen 
käyttöön tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
asetuksen (EY) N:o 41/2009 4 artiklan 
mukaisista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon 
soveltuvista muista elintarvikkeista, joista 
ei voida käyttää mainintaa 'erittäin 
vähägluteeninen'. Kyseiset gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon soveltuvat 
elintarvikkeet olisi säilytettävä jatkossakin 
tässä asetuksessa, sillä kyseisten 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
turvallisten elintarvikkeiden tarjoaminen 
sekä keliaakikoille tiedottaminen 
gluteenittomuudesta on keskeisen tärkeää 
sairauden hoidossa. Tämä on 
johdonmukaista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon kuuluvia 
elintarvikkeita koskevan kansainvälisen 
standardin (Codex-standardi 118-1979 
rev. 2008) kanssa. Myös edellytykset, jotka 



AM\885312FI.doc 41/96 PE478.332v01-00

FI

koskevat maininnan 'gluteeniton' käyttöä 
tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista, olisi säilytettävä 
asetuksessa (EY) N:o 41/2009.

Or. fr

Tarkistus 58
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Gluteenille intoleranteille henkilöille 
soveltuvien elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja merkitsemisestä 
annetun komission asetuksen (EY) N:o
41/2009 mukaisista erityisravinnoksi
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
normaaliin käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Tällaiset maininnat
voidaan tulkita asetuksessa N:o (EY) 
1924/2006 määritellyiksi 
ravitsemusväitteiksi. Yksinkertaisuuden 
vuoksi kyseisiä väitteitä tulisi säädellä 
ainoastaan asetuksella (EY) N:o 
1924/2006, jota näissä väitteissä olisi
noudatettava. Ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa on tarpeen toteuttaa 
asetuksesta (EY) N:o 1924/2006 johtuvat 
tekniset mukautukset, jotta mukaan 
saadaan sisällytettyä asetuksen 41/2009 
mukaiset ravitsemusväitteet 'gluteeniton' 
ja 'erittäin vähägluteenien' ja niihin 
liittyvät käyttöedellytykset.

(26) Asetuksen (EY) N:o 41/2009
3 artiklan mukaisista gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Mainintaa 'gluteeniton'
voidaan lisäksi käyttää normaaliin 
käyttöön tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
asetuksen (EY) N:o 41/2009 4 artiklan 
mukaisista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon 
soveltuvista muista elintarvikkeista, joista 
ei voida käyttää mainintaa 'erittäin 
vähägluteeninen'. Kyseiset gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon soveltuvat 
elintarvikkeet olisi säilytettävä tässä 
asetuksessa, sillä kyseisten gluteenille 
intoleranteille henkilöille turvallisten 
elintarvikkeiden tarjoaminen ja 
keliaakikoille tiedottaminen 
gluteenittomuudesta on keskeisen tärkeää 
sairauden hoidossa. Tämä on 
johdonmukaista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon kuuluvia 
elintarvikkeita koskevan kansainvälisen 
standardin (Codex-standardi 118-1979 rev 
2008) kanssa.

Or. en
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Tarkistus 59
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Gluteenille intoleranteille henkilöille 
soveltuvien elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja merkitsemisestä 
annetun komission asetuksen (EY) N:o
41/2009 mukaisista erityisravinnoksi
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
normaaliin käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Tällaiset maininnat
voidaan tulkita asetuksessa N:o (EY) 
1924/2006 määritellyiksi 
ravitsemusväitteiksi. Yksinkertaisuuden 
vuoksi kyseisiä väitteitä tulisi säädellä 
ainoastaan asetuksella (EY) N:o 
1924/2006, jota näissä väitteissä olisi
noudatettava. Ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa on tarpeen toteuttaa 
asetuksesta (EY) N:o 1924/2006 johtuvat 
tekniset mukautukset, jotta mukaan 
saadaan sisällytettyä asetuksen 41/2009 
mukaiset ravitsemusväitteet 'gluteeniton' 
ja 'erittäin vähägluteenien' ja niihin 
liittyvät käyttöedellytykset.

(26) Asetuksen (EY) N:o 41/2009
3 artiklan mukaisista gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Mainintaa 'gluteeniton'
voidaan lisäksi käyttää normaaliin 
käyttöön tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
asetuksen (EY) N:o 41/2009 4 artiklan 
mukaisista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon 
soveltuvista muista elintarvikkeista, joista 
ei voida käyttää mainintaa 'erittäin 
vähägluteeninen'. Kyseiset gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon soveltuvat 
elintarvikkeet olisi säilytettävä tässä 
asetuksessa, sillä kyseisten gluteenille 
intoleranteille henkilöille turvallisten 
elintarvikkeiden tarjoaminen ja 
keliaakikoille tiedottaminen 
gluteenittomuudesta on keskeisen tärkeää 
sairauden hoidossa. Tämä on 
johdonmukaista gluteenille intoleranttien 
henkilöiden erityisruokavalioon kuuluvia 
elintarvikkeita koskevan kansainvälisen 
standardin (Codex-standardi 118-1979 rev 
2008) kanssa.

Or. en

Perustelu

Keliakia on sairaus, jonka ainoa hoitokeino on gluteenin poistaminen kokonaan potilaan 
ruokavaliosta tämän koko loppuelämäksi. "Gluteeniton" ei ole ravitsemusväite, sillä 
gluteenittomuudesta ei ole hyötyä koko väestölle vaan ainoastaan keliakiaa sairastaville. 
Gluteenittoman luokitteleminen ravitsemusväitteeksi johtaisi kuluttajia harhaan, sillä gluteeni 
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on normaalia proteiinia, jota esiintyy vehnässä ja muissa viljalajeissa, ja se kuuluu tärkeänä 
osana tasapainoiseen ruokavalioon.

Tarkistus 60
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Gluteenille intoleranteille henkilöille 
soveltuvien elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja merkitsemisestä annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 41/2009 
mukaisista erityisravinnoksi tarkoitetuista 
elintarvikkeista ja normaaliin käyttöön 
tarkoitetuista elintarvikkeista voidaan tätä 
nykyä käyttää mainintoja 'gluteeniton' ja
'erittäin vähägluteeninen'. Tällaiset 
maininnat voidaan tulkita asetuksessa 
N:o (EY) 1924/2006 määritellyiksi 
ravitsemusväitteiksi. Yksinkertaisuuden
vuoksi kyseisiä väitteitä tulisi säädellä 
ainoastaan asetuksella (EY) N:o 
1924/2006, jota näissä väitteissä olisi 
noudatettava. Ennen tämän asetuksen
voimaantuloa on tarpeen toteuttaa 
asetuksesta (EY) N:o 1924/2006 johtuvat 
tekniset mukautukset, jotta mukaan 
saadaan sisällytettyä asetuksen 41/2009 
mukaiset ravitsemusväitteet 'gluteeniton' 
ja 'erittäin vähägluteenien' ja niihin 
liittyvät käyttöedellytykset.

(26) Gluteenille intoleranteille henkilöille
soveltuvien elintarvikkeiden 
koostumuksesta ja merkitsemisestä annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 41/2009 
mukaisista erityisravinnoksi tarkoitetuista 
elintarvikkeista ja normaaliin käyttöön 
tarkoitetuista elintarvikkeista voidaan tätä 
nykyä käyttää mainintoja 'gluteeniton' ja
'erittäin vähägluteeninen'. Gluteenittomat 
elintarvikkeet ovat keliakiaa sairastavien 
henkilöiden ainoa ravintolähde. 
Elintarvikkeiden koostumus on 
ratkaisevassa asemassa sairauksien 
hallinnassa. Gluteenittomat elintarvikkeet 
olisi tämän vuoksi sisällytettävä tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Keliakia on autoimmuunisairaus, jonka oireita voidaan lievittää ainoastaan siten, että 
ruokavaliosta poistetaan kokonaan gluteenipitoiset elintarvikkeet. Jos keliakiaa sairastavat 
eivät noudata tarkkaa ruokavaliota, he voivat sairastua vakaviin johdannaissairauksiin, 
esimerkiksi suolistosyöpään. Kuten komissio toteaa johdanto-osan 15 kappaleessa, on 
olennaisen tärkeää pyrkiä säilyttämään tiettyjen väestöryhmien tavoitteena oleva 
ravitsemustaso.
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Tarkistus 61
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) 'Ateriankorvike painonsäätelyyn' ja 
'ruokavalionkorvike painonsäätelyyn' 
katsotaan erityisravinnoksi tarkoitetuiksi 
elintarvikkeiksi, joihin sovelletaan 
direktiivissä 96/8/EY annettuja 
erityissäännöksiä. Markkinoille on 
kuitenkin tullut yhä enemmän yleisesti 
käytettäviksi tarkoitettuja elintarvikkeita, 
joissa on samantyyppisiä mainintoja, 
jotka esitetään painonsäätelyä koskevina 
terveysväitteinä. Jotta ei syntyisi 
epäselvyyttä painonsäätelyyn 
markkinoituihin elintarvikkeisiin nähden 
ja jotta varmistetaan unionin 
lainsäädännön oikeusvarmuus ja 
johdonmukaisuus, tällaisiin mainintoihin 
olisi sovellettava ainoastaan asetusta (EY) 
N:o 1924/2006 ja kyseisten 
elintarvikkeiden olisi oltava kyseisen 
asetuksen mukaisia. Ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa on tarpeen 
toteuttaa asetuksesta (EY) N:o 1924/2006 
johtuvat tekniset mukautukset, jotta 
mukaan saadaan sisällytettyä direktiivin 
96/8/EY mukaiset terveysväitteet, joissa 
viitataan painonhallintaan 
elintarvikkeilla, joita tarjotaan 
'ateriankorvikkeena painonsäätelyyn' ja 
'ruokavalionkorvikkeena 
painonsäätelyyn', ja niihin liittyvät 
käyttöehdot

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Erittäin vähäenergiaisiin ruokavalioihin (ns. ENE-ruokavaliot) kuuluvat valmisteet ovat 
erityisruokavaliovalmisteita, joita terveysalan ammattilaiset suosittelevat erityistapauksissa 
painonpudotukseen ennen leikkausta tai tietyissä muissa tilanteissa. ENE-ruokavaliossa 
kokonaisenergian saanti on alle 800 kcal vuorokaudessa, joten se on toteutettava terveysalan 
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ammattilaisen valvonnassa. Jos ENE-valmisteista ei säädetä erityisissä säädöksissä, ne olisi 
sisällytettävä lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden luokkaan.

Tarkistus 62
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) ’Ateriankorvike painonsäätelyyn’ ja 
’ruokavalionkorvike painonsäätelyyn’ 
katsotaan erityisravinnoksi tarkoitetuiksi 
elintarvikkeiksi, joihin sovelletaan 
direktiivissä 96/8/EY annettuja 
erityissäännöksiä. Markkinoille on 
kuitenkin tullut yhä enemmän yleisesti 
käytettäviksi tarkoitettuja elintarvikkeita, 
joissa on samantyyppisiä mainintoja, jotka 
esitetään painonsäätelyä koskevina 
terveysväitteinä. Jotta ei syntyisi 
epäselvyyttä painonsäätelyyn 
markkinoituihin elintarvikkeisiin nähden ja 
jotta varmistetaan unionin lainsäädännön 
oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus, 
tällaisiin mainintoihin olisi sovellettava 
ainoastaan asetusta (EY) N:o 1924/2006 
ja kyseisten elintarvikkeiden olisi oltava 
kyseisen asetuksen mukaisia. Ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa on 
tarpeen toteuttaa asetuksesta (EY) N:o 
1924/2006 johtuvat tekniset mukautukset, 
jotta mukaan saadaan sisällytettyä 
direktiivin 96/8/EY mukaiset 
terveysväitteet, joissa viitataan 
painonhallintaan elintarvikkeilla, joita 
tarjotaan ’ateriankorvikkeena 
painonsäätelyyn’ ja 
’ruokavalionkorvikkeena 
painonsäätelyyn’, ja niihin liittyvät 
käyttöehdot.

(27) ’Ateriankorvike painonsäätelyyn’ ja 
’ruokavalionkorvike painonsäätelyyn’ 
katsotaan erityisravinnoksi tarkoitetuiksi 
elintarvikkeiksi, joihin sovelletaan 
direktiivissä 96/8/EY annettuja 
erityissäännöksiä. Markkinoille on 
kuitenkin tullut yhä enemmän yleisesti 
käytettäviksi tarkoitettuja elintarvikkeita, 
joissa on samantyyppisiä mainintoja, jotka 
esitetään painonsäätelyä koskevina 
terveysväitteinä. Jotta ei syntyisi 
epäselvyyttä painonsäätelyyn 
markkinoituihin elintarvikkeisiin nähden, 
laihdutukseen tarkoitetut vähäenergiaiset 
elintarvikkeet olisi edelleen katettava 
nykyisellä asetuksella. Kun otetaan 
huomioon riskit, joita ne aiheuttavat 
ihmisen terveydelle, ja koska niiden 
käyttöä on valvottava, erittäin 
vähäenergiaisiin (alle 800 kaloria 
päivässä) ruokavalioihin käytettäväksi 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin olisi 
sovellettava direktiiviä 1999/21/EY.

Or. fr
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Tarkistus 63
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Unionin tasolla ei tätä nykyä ole 
erityisiä sääntöjä 'pikkulapsille 
tarkoitetun maidon' eli sellaisten 
maitovalmisteiden, joiden mainostetaan 
sopivan erityisen hyvin 1–3-vuotiaille 
lapsille, koostumuksen, merkintöjen ja 
käytön yhdenmukaistamiseksi. 
Markkinatoimijat ilmoittavat jotkut 
tällaiset maitovalmisteet nykyään 
direktiivin 2009/39/EY mukaisiksi 
erityisruokavaliovalmisteiksi, kun taas 
toisia ei ilmoiteta. Monia näistä 
maitovalmisteista markkinoidaan lisäksi 
'kasvua edistävinä maitovalmisteina', 
mutta vankkaa tieteellistä näyttöä näiden 
maitovalmisteiden terveydellisestä tai 
ravitsemuksellisesta lisäarvosta 
tavalliseen maitoon verrattuna ei ole. 
Tilanne luo esteitä sisämarkkinoiden 
toiminnalle ja aiheuttaa sen, että 
kuluttajansuoja ei olisi samalla tasolla 
koko EU:ssa. Tilanteen korjaamiseksi 
'pikkulapsille tarkoitetuista 
maitovalmisteista' olisi säädettävä 
asetuksessa (EY) N:o 1924/2006, ja olisi 
noudatettava siihen sisältyviä säännöksiä. 
Komission olisi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitovalmisteiden koostumusta ja 
merkintöjä koskevien erityissäännösten 
suotavuudesta ja ehdotettava vastaavia 
toimia.

Or. en
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Tarkistus 64
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Nk. erittäin vähäenergiaisten 
ruokavalioiden (ENE-ruokavaliot), joissa 
kokonaisenergiansaanti on alle 800 kcal 
vuorokaudessa, koostumukselle, 
merkinnöille ja käytölle ei nykyään ole 
erityisiä sääntöjä unionin tasolla. 
Terveysriskejä ajatellen ENE-
ruokavalioiden käyttö olisi sallittava 
ainoastaan lääkärin valvonnassa, ja niistä 
olisi säädettävä direktiivissä 1999/21/EY.

Or. en

Tarkistus 65
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Tämän asetuksen piiriin kuuluviin 
elintarvikeluokkiin sovelletaan yleisiä 
merkintäsäännöksiä, jotka on vahvistettu 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1169/20111, jollei 
tässä asetuksessa säädetyistä 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa 
ja mainontaa koskevista 
erityisvaatimuksista, jotka on annettava 
delegoituina säädöksinä, muuta johdu. 
On aiheellista ulottaa asetuksessa (EU) 
N:o 1169/2011 säädetty merkintöjen 
muutosten tekemiselle myönnetty 
siirtymäaika koskemaan tässä asetuksessa 
vahvistettuja elintarvikeluokkia 
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delegoitujen säädösten 
soveltamispäivämääriä vastaavasti.
_______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää muutosten tekeminen merkintöihin turhaan kahteen kertaan, 
elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevan asetuksen soveltamispäivämäärät olisi 
yhdenmukaistettava vastaamaan tämän asetuksen piiriin kuuluvia tuotteita koskevien 
delegoitujen säädösten soveltamispäivämääriä. Myös tässä asetuksessa asetetaan merkintöjä 
koskevia täydentäviä erityisvaatimuksia. 

Tarkistus 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Tämän asetuksen piiriin kuuluviin 
elintarvikeluokkiin sovelletaan yleisiä 
merkintäsäännöksiä, jotka on vahvistettu 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1169/20111, jollei 
tässä asetuksessa säädetyistä 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa 
ja mainontaa koskevista 
erityisvaatimuksista, jotka on annettava 
delegoituina säädöksinä, muuta johdu. 
On aiheellista ulottaa merkintöjen 
muutosten tekemiselle myönnetty 
siirtymäaika, josta säädetään asetuksessa 
(EU) N:o 1169/2011, koskemaan tässä 
asetuksessa vahvistettuja 
elintarvikeluokkia delegoitujen säädösten 
soveltamispäivämääriä vastaavasti.
_______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.
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Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää muutosten tekeminen merkintöihin turhaan kahteen kertaan, 
elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevan asetuksen soveltamispäivämäärät olisi 
yhdenmukaistettava vastaamaan tämän asetuksen piiriin kuuluvia tuotteita koskevien 
delegoitujen säädösten soveltamispäivämääriä. Myös tässä asetuksessa asetetaan merkintöjä 
koskevia täydentäviä erityisvaatimuksia. 

Tarkistus 67
Iliana Ivanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Jotta pienten ja keskisuurten 
yritysten olisi helpompi päästä 
markkinoille, joiden tietyillä sektoreilla, 
esimerkiksi lastenruokien sekä 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
ruokavaliovalmisteiden aloilla, muutama 
suuri yritys näyttää olevan määräävässä 
asemassa, komission olisi annettava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
sidosryhmien kanssa ohjeet, joiden avulla 
yritysten ja etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten on mahdollista 
toimia tässä asetuksessa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja jotka siten 
lisäävät kilpailua ja innovointia,

Or. en

Tarkistus 68
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädetään seuraavien 1. Tässä asetuksessa säädetään seuraavien
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elintarvikeryhmien koostumusta ja niistä 
annettavia tietoja koskevista edellytyksistä:

erityisruokavalioon tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ryhmien koostumusta ja 
niistä annettavia tietoja koskevista 
edellytyksistä:

Or. en

Tarkistus 69
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädetään seuraavien
elintarvikeryhmien koostumusta ja niistä 
annettavia tietoja koskevista edellytyksistä:

1. Tässä asetuksessa säädetään seuraavien
erityisruokavalioon tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ryhmien koostumusta ja 
niistä annettavia tietoja koskevista 
edellytyksistä:

Or. en

Perustelu

Joitakin keskeisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät nykyiseen erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden puitedirektiiviin (2009/39/EY) ja sen vertikaalisiin direktiiveihin, on jätetty 
pois. Tästä on vahinkoa muita heikommassa asemassa oleville kuluttajille, jotka tarvitsevat 
erityisesti kehitettyjä elintarvikkeita avuksi erilaisissa ruokavaliohoidoissa. Se, että asetuksen 
soveltamisalaa on rajoitettu komission ehdotuksessa, saattaa vaarantaa näiden muita 
heikommassa asemassa olevien kuluttajaryhmien terveyden ja turvallisuuden ja rajoittaa 
mahdollisuuksia tieteen kehitykseen perustuvien innovointien tekemiseen tulevaisuudessa. 

Tarkistus 70
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädetään seuraavien 
elintarvikeryhmien koostumusta ja niistä 
annettavia tietoja koskevista edellytyksistä:

1. Tässä asetuksessa säädetään seuraavien 
erityisruokavalioon tarkoitettujen
elintarvikkeiden ryhmien koostumusta ja 
niistä annettavia tietoja koskevista 
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edellytyksistä:

Or. fr

Tarkistus 71
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet;

a) terveille imeväisille tarkoitetut 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet;

Or. en

Tarkistus 72
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet;

a) terveille imeväisille tarkoitetut 
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus nykyisen lainsäädännön (äidinmaidonkorvikkeista 
ja vieroitusvalmisteista annetun direktiivin 2006/141/EY) sekä tämän lainsäädännön 
perustana olevan tieteellisen tiedon kanssa, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden 
luokassa on viitattava selkeästi terveisiin imeväisiin. Tämä ehkäisisi myös mahdollista 
sekaannusta erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden 
kanssa, jotka on tarkoitettu imeväisille, joiden terveydentila ei ole hyvä.

Tarkistus 73
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet;

a) terveille imeväisille tarkoitetut
äidinmaidonkorvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet;

Or. fr

Tarkistus 74
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut 
viljapohjaiset valmisruoat ja muut 
lastenruoat;

b) terveille imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat ja 
muut lastenruoat;

Or. fr

Tarkistus 75
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pikkulapsille tarkoitetut 
maitopohjaiset juomat;

Or. en

Perustelu

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat, jotka tunnetaan myös "pikkulasten maitoina" 
tai "kasvua edistävinä maitovalmisteina" ovat erityisesti suunniteltuja ravinteikkaita tuotteita,
jotka vastaavat 12–36 kuukauden ikäisten pikkulasten ravintotarpeisiin.
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Tarkistus 76
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetut elintarvikkeet;

Or. en

Tarkistus 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetut elintarvikkeet;

Or. en

Perustelu

Tämä luokka on sisällytettävä uuden asetuksen määritelmään, jotta ei aiheutettaisi 
sekaannusta sairauksiin liittyvien elintarvikkeiden ja ravitsemusväittämien välillä. Maininnan 
"gluteeniton" käytöstä ei voida säätää asetuksessa 1924/2006/EY, sillä sen säännökset 
koskevat väestölle suunnattua kaupallista viestintää, eikä gluteenittomuudesta ole erityistä 
ravitsemuksellista hyötyä suurimmalle osalle ihmisistä. 

Tarkistus 78
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) gluteenille intoleranteille henkilöille 
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tarkoitetut elintarvikkeet;

Or. de

Perustelu

Keliakia on autoimmuunisairaus, jonka oireita voidaan lievittää ainoastaan siten, että 
ruokavaliosta poistetaan kokonaan gluteenipitoiset elintarvikkeet. Jos keliakiaa sairastavat 
eivät noudata tarkkaa ruokavaliota, he voivat sairastua vakaviin johdannaissairauksiin, 
esimerkiksi suolistosyöpään. Kuten komissio toteaa johdanto-osan 15 kappaleessa, on 
olennaisen tärkeää pyrkiä säilyttämään tiettyjen väestöryhmien tavoitteena oleva 
ravitsemustaso.

Tarkistus 79
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetut elintarvikkeet.'

Or. fr

Tarkistus 80
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) laihdutukseen ja painonhallintaan 
tarkoitetut elintarvikkeet; 

Or. en

Tarkistus 81
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) laihdutukseen tarkoitetut 
vähäenergiaiset elintarvikkeet.

Or. fr

Tarkistus 82
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta; 

Or. en

Tarkistus 83
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) erittäin voimakkaaseen 
lihasponnistukseen tarkoitetut 
elintarvikkeet; 

Or. de

Perustelu

Fyysiselle rasitukselle altistuvat henkilöt tarvitsevat ravitsemuksellisia tarpeita vastaavia 
erityisiä elintarvikkeita. Tähän saakka kyseisistä elintarvikkeista on säädetty erityisravinnoksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden puitedirektiivissä (2009/39/EY). Jos kyseiset elintarvikkeet 
jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, luvan puuttuminen tekisi niiden 
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markkinoille saattamisen mahdottomaksi monissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 84
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetut elintarvikkeet.

Or. en

Tarkistus 85
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) muut imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitetut elintarvikkeet.

Or. de

Perustelu

Markkinoilla on monenlaisia imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja elintarvikkeita; näistä 
voidaan mainita vauvojen teet ja keskosten ravintovalmisteet. Jotta voitaisiin varmistaa 
mahdollisimman korkeatasoinen kuluttajansuoja, nämä elintarvikkeet olisi sisällytettävä 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 86
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
muiden erityisruokavalioon tarkoitettujen 
elintarvikkeiden markkinoille saattamista 
koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Jotta konkreettiseen tieteelliseen näyttöön perustuvien innovointien tekeminen olisi 
mahdollista tulevaisuudessa, olisi otettava käyttöön muiden erityisruokavalioon tarkoitettujen 
elintarvikkeiden luokka, jotta voidaan vastata tehokkaasti kehittyvään tieteelliseen 
tietämykseen ja kuluttajien tarpeisiin.

Tarkistus 87
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta – i luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

i) viljapohjaista valmisruokaa ja i) viljapohjaista valmisruokaa.

Or. en

Perustelu

Pikkulapsille tarkoitetut maidot, jotka tunnetaan myös "pikkulasten maitoina" tai "kasvua 
edistävinä maitovalmisteina" ovat erityisesti suunniteltuja ravinteikkaita tuotteita,
jotka vastaavat 12–36 kuukauden ikäisten pikkulasten ravintotarpeisiin. Kansainväliset 
standardit vahvistavat, että 6–36 kuukauden ikäiset lapset tarvitsevat erityisesti kehitettyjä 
valmisteita, ja tämä on otettu huomioon vuodesta 1987 lähtien imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitettujen vieroitusvalmisteiden Codex-standardissa.

Tarkistus 88
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) pikkulapsille tarkoitettua maitoa; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pikkulapsille tarkoitettujen maitojen jättäminen lastenruokien määritelmän ulkopuolelle 
heikentää elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia toimia ja johtaa ravitsemuksellisen 
koostumuksen täsmentämättömyyteen ja yhdenmukaisuuden puutteeseen EU:n jäsenvaltioiden 
välillä. Tämä johtaa siihen, että näitä tuotteita säännellään kuin ne olisivat yleisiä 
elintarvikkeita, joten niihin sovelletaan aikuisille asetettuja ravintoarvo- ja 
turvallisuusvaatimuksia, jotka eivät sovellu 12–36 kuukauden ikäisille lapsille. Tämän muita 
heikommassa asemassa olevan kuluttajaryhmän ravitsemuksellisia tarpeita olisi selvitettävä 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemässä riippumattomassa tieteellisessä 
arvioinnissa.

Tarkistus 89
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) pikkulapsille tarkoitettua maitoa; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkien pitäisi tietää, että nk. kasvua edistäviä maitoja markkinoidaan jo nyt ja ne on 
tarkoitettu pikkulapsille. Maidot ovat sellaisia, että ne täyttävät lastenruoille asetetut 
vaatimukset. Varjoesittelijä kannattaa tämän vuoksi esittelijän ehdotusta, että Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi laadittava kertomus. Siihen saakka kyseiset 
elintarvikkeet olisi kuitenkin säilytettävä tämän asetuksen piirissä. 

Tarkistus 90
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
A2 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) pikkulapsille tarkoitettua maitoa; Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Nk. lasten maidot tai kasvua edistävät maidot olisi kaikkien imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden tapaan sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 91
Iliana Ivanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
lääkärin valvonnassa tapahtuvaan 
ruokavaliohoitoon tarkoitettuja 
elintarvikkeita. Ne on tarkoitettu ainoaksi 
tai täydentäväksi ravinnoksi potilaille, 
joilla tavallisten elintarvikkeiden tai niiden 
sisältämien tiettyjen ravintoaineiden 
nauttiminen, sulatus, imeytyminen, 
aineenvaihdunta tai erittäminen on 
puutteellista, huonontunutta tai 
häiriintynyttä tai joilla on muita 
lääketieteellisesti määriteltyjä 
ravitsemuksellisia tarpeita ja joiden 
ravinnonsaantia ei voida turvata ainoastaan 
muuttamalla tavanomaista ruokavaliota.

h) 'erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
lääkärin valvonnassa tapahtuvaan 
ruokavaliohoitoon tarkoitettuja 
elintarvikkeita. Ne on tarkoitettu ainoaksi 
tai täydentäväksi ravinnoksi potilaille, 
joilla tavallisten elintarvikkeiden tai niiden 
sisältämien tiettyjen ravintoaineiden 
nauttiminen, sulatus, imeytyminen, 
aineenvaihdunta tai erittäminen on 
puutteellista, huonontunutta tai 
häiriintynyttä tai joilla on muita 
lääketieteellisesti määriteltyjä 
ravitsemuksellisia tarpeita ja joiden 
ravinnonsaantia ei voida turvata ainoastaan 
muuttamalla tavanomaista ruokavaliota.
Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin kuuluvat 
myös erittäin vähäenergiaiset ruokavaliot 
(ENE-ruokavaliot), joissa 
kokonaisenergiansaanti on alle 800 kcal 
vuorokaudessa.

Or. en
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Tarkistus 92
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
lääkärin valvonnassa tapahtuvaan 
ruokavaliohoitoon tarkoitettuja 
elintarvikkeita. Ne on tarkoitettu ainoaksi 
tai täydentäväksi ravinnoksi potilaille, 
joilla tavallisten elintarvikkeiden tai niiden 
sisältämien tiettyjen ravintoaineiden 
nauttiminen, sulatus, imeytyminen, 
aineenvaihdunta tai erittäminen on 
puutteellista, huonontunutta tai 
häiriintynyttä tai joilla on muita 
lääketieteellisesti määriteltyjä 
ravitsemuksellisia tarpeita ja joiden 
ravinnonsaantia ei voida turvata ainoastaan 
muuttamalla tavanomaista ruokavaliota.

h) 'erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
lääkärin valvonnassa tapahtuvaan 
ruokavaliohoitoon tarkoitettuja 
elintarvikkeita. Ne on tarkoitettu ainoaksi 
tai täydentäväksi ravinnoksi potilaille, 
joilla tavallisten elintarvikkeiden tai niiden 
sisältämien tiettyjen ravintoaineiden 
nauttiminen, sulatus, imeytyminen, 
aineenvaihdunta tai erittäminen on 
puutteellista, huonontunutta tai 
häiriintynyttä tai joilla on muita 
lääketieteellisesti määriteltyjä 
ravitsemuksellisia tarpeita ja joiden 
ravinnonsaantia ei voida turvata ainoastaan 
muuttamalla tavanomaista ruokavaliota.
Erityiseen lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuun elintarvikkeisiin kuuluvat 
myös valmisteet, joita käytettään erittäin 
vähäenergiaisissa ruokavalioissa.

Or. fr

Tarkistus 93
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 'gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita, jotka on erityisesti 
tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty 
gluteenille intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon sopiviksi.
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Or. en

Tarkistus 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 'gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita, jotka on erityisesti 
tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty 
gluteenille intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon sopiviksi.

Or. en

Perustelu

Tämä luokka on sisällytettävä uuden asetuksen määritelmään, jotta ei aiheutettaisi 
sekaannusta sairauksiin liittyvien elintarvikkeiden ja ravitsemusväittämien välillä. Maininnan 
"gluteeniton" käytöstä ei voida säätää asetuksessa 1924/2006/EY, sillä sen säännökset 
koskevat väestölle suunnattua kaupallista viestintää, eikä gluteenittomuudesta ole erityistä 
ravitsemuksellista hyötyä suurimmalle osalle ihmisistä. 

Tarkistus 95
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 'gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita, jotka on erityisesti 
tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty 
gluteenille intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon sopiviksi;

Or. fr
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Tarkistus 96
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 'erityisravinnoksi tarkoitetuilla 
elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
elintarvikkeita, jotka erityisen 
koostumuksensa tai valmistusprosessinsa 
vuoksi voidaan selvästi erottaa 
tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetuista 
elintarvikkeista ja jotka soveltuvat 
ilmoitettuihin ravitsemuksellisiin 
tarkoituksiin ja joita pidetään kaupan 
siten, että tällainen soveltuvuus 
ilmoitetaan;

Or. en

Perustelu

On tehtävä selkeä ero erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ja tavanomaiseen 
kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden välillä, jotta voidaan varmistaa sekä 
erityisravintoa tarvitsevien kuluttajien että tavallisten kuluttajien turvallisuus.

Tarkistus 97
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 'laihdutukseen tarkoitetuilla 
vähäenergiaisilla elintarvikkeilla' 
tarkoitetaan koostumukseltaan erityisiä 
elintarvikkeita, jotka valmistajan ohjeiden 
mukaisesti käytettynä kattavat osittain tai 
kokonaan päivittäisen ravinnontarpeen. 
Nämä voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
i) tuotteet, joiden esitetään korvaavan 
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päivän ruokavalion kokonaan;
ii) tuotteet, joiden esitetään korvaavan 
yksi tai useampi osa päivän ruokavaliosta; 
iii) tuotteet, joiden esitetään korvaavan 
osan ruokavaliosta.
Näihin eivät sisälly tuotteet tai ohjelmat, 
jotka on tarkoitettu korvaamaan 
päivittäisen ravinnontarpeen erittäin 
vähäenergiaisissa ruokavalioissa (alle 
800 kaloria päivässä), sillä ne kuuluvat 
erityiseen lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuun elintarvikeryhmään.

Or. fr

Perustelu

Tämä on linjassa 1 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, joka koskee laihdutukseen 
tarkoitettujen vähäenergiaisten ruokavaliovalmisteiden säilyttämistä tämän asetusehdotuksen 
soveltamisalassa. Lisäksi on suotavaa sisällyttää tähän tuotteet, joita käytetään 
laihdutuskuuria lopetettaessa ja joiden avulla voidaan totuttautua uudestaan monipuoliseen 
ruokavalioon ilman liikapainon kertymisriskiä.

Tarkistus 98
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) 'laihdutukseen ja painonhallintaan 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
erityisesti kehitettyjä elintarvikkeita, jotka 
käytettäessä valmistajan ohjeiden 
mukaisesti korvaavat kokonaan tai 
osittain koko päivittäisen ruokavalion:
i) laihdutukseen tarkoitetut 
vähäenergiaiset elintarvikkeet. Nämä 
elintarvikkeet jaetaan kahteen luokkaan:
– koko päivän ruokavalion korvaavat 
valmisteet (vähäenergiainen ruokavalio ja 
erittäin vähäenergiainen ruokavalio);
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– päivän ruokavalion yhden tai 
useamman aterian korvaavat valmisteet 
(ateriankorvikkeet);
ii) painonhallintaan tarkoitetut 
elintarvikkeet (valmisteet, jotka korvaavat 
yhden ruokalajin tai aterian osan tai 
kevyen aterian tai välipalan);

Or. en

Tarkistus 99
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h c) 'erittäin voimakkaaseen 
lihasponnistukseen tarkoitetuilla 
elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
elintarvikkeita, jotka on kehitetty 
erityisesti urheilijoille korvaamaan 
erittäin voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta;

Or. en

Perustelu

Erittäin voimakkaaseen lihasponnistukseen tarkoitetuilla elintarvikkeilla tarkoitetaan 
erityisesti valmistettuja tai kehitettyjä elintarvikkeita, joilla varmistetaan terveellinen ravinto 
raskaan urheilun ja muun fyysisen rasituksen yhteydessä. Elimistö tarvitsee erittäin 
voimakkaaseen fyysiseen ponnistukseen ja/tai raskaaseen suoritukseen valmistautuakseen, 
suoritustason ylläpitämiseen ja siitä palautuakseen erityisesti kehitettyjä valmisteita, jotka 
varmistavat sopivan ja tehokkaan nesteiden ja ravintoaineiden (esimerkiksi hiilihydraattien) 
saannin. 

Tarkistus 100
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h d) 'gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetuilla elintarvikkeilla' tarkoitetaan 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita, jotka on erityisesti 
tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty 
gluteenille intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon sopiviksi;

Or. en

Perustelu

Joitakin keskeisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden nykyiseen puitedirektiiviin (2009/39/EY), erityisesti "gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettuja elintarvikkeita" koskevia vaatimuksia, on jätetty 
ehdotetun tarkistuksen ulkopuolelle. Tästä on vahinkoa erityisesti keliakiaa sairastaville. 
Nämä erityisruokavalioon tarkoitetut elintarvikkeet on tunnustettu kansainvälisellä tasolla 
äskettäin tarkistetussa gluteenille intoleranttien henkilöiden erityisruokavalioon kuuluvia 
elintarvikkeita koskevassa Codex-standardissa 118-1979 rev 2008.

Tarkistus 101
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin 
'äidinmaidonkorvikkeiden', 
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan' ja 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 102
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin
'äidinmaidonkorvikkeiden', 
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan' ja 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin
'äidinmaidonkorvikkeiden', 
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan', 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden', 'laihdutukseen ja 
painonhallintaan tarkoitettujen 
elintarvikkeiden', 'erittäin voimakkaaseen 
lihasponnistukseen tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' ja 'gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. en

Perustelu

Joitakin keskeisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät nykyiseen erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden puitedirektiiviin, on jätetty pois. Tästä on vahinkoa muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille, jotka tarvitsevat erityisesti kehitettyjä erityisruokavalioon 
tarkoitettuja elintarvikkeita avuksi erilaisissa ruokavaliohoidoissa. Se, että asetuksen 
soveltamisalaa on rajoitettu komission ehdotuksessa, saattaa vaarantaa näiden 
kuluttajaryhmien terveyden ja turvallisuuden.

Tarkistus 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin
'äidinmaidonkorvikkeiden',
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan' ja 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin
'äidinmaidonkorvikkeiden',
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan', 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' ja 'gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 104
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin 
'äidinmaidonkorvikkeiden', 
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan' ja 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin
'äidinmaidonkorvikkeiden',
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan', 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' ja 'gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. en
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Tarkistus 105
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin 
’äidinmaidonkorvikkeiden’, 
’vieroitusvalmisteiden’, ’viljapohjaisten 
valmisruokien’, ’lastenruoan’ ja ’erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden’ määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin 
'äidinmaidonkorvikkeiden', 
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan', 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' sekä 'gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. fr

Tarkistus 106
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin 
'äidinmaidonkorvikkeiden', 
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan' ja 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklassa 
säädetyin edellytyksin 
'äidinmaidonkorvikkeiden', 
'vieroitusvalmisteiden', 'viljapohjaisten 
valmisruokien', 'lastenruoan', 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' sekä 'laihdutukseen 
tarkoitettujen vähäenergisten 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
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kehitykseen.

Or. fr

Perustelu

Tämä on linjassa 1 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, joka koskee laihdutukseen 
tarkoitettujen vähäenergiaisten ruokavaliovalmisteiden säilyttämistä tämän asetusehdotuksen 
soveltamisalassa.

Tarkistus 107
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
elintarvikkeita saa saattaa markkinoille 
ainoastaan, jos ne ovat tämän asetuksen 
säännösten mukaisia.

Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuja elintarvikkeita saa saattaa 
markkinoille ainoastaan, jos ne ovat tämän 
asetuksen säännösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 108
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
elintarvikkeita saa saattaa markkinoille 
ainoastaan, jos ne ovat tämän asetuksen 
säännösten mukaisia.

Edellä 1 artiklan 1 ja 2 a kohdassa
tarkoitettuja elintarvikkeita saa saattaa 
markkinoille ainoastaan, jos ne ovat tämän 
asetuksen säännösten mukaisia.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen uuden 1 artiklan 2 a kohdan kanssa. Tätä säännöstä olisi sovellettava 
kaikkiin erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. 
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Tarkistus 109
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tavanomaiseen kulutukseen 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkinnöissä, esillepanossa ja 
mainonnassa on kiellettyä
a) käyttää ilmaisua 'erityisruokavalioon 
tarkoitettu elintarvike' joko yksinään tai 
yhdessä muiden ilmaisujen kanssa 
kuvaamaan kyseisiä elintarvikkeita;
b) käyttää muuta ilmaisua tai esillepanoa, 
joka on omiaan luomaan mielikuvan siitä, 
että kysymyksessä on 1 artiklassa 
tarkoitettu valmiste.

Or. fr

Perustelu

Tarkoituksena tässä on säilyttää direktiivissä 2009/39/EY oleva lauseke, jotta vältettäisiin 
sellaisen mielikuvan luomista, että elintarviketta, joka täyttää ainoastaan yhden yksittäisen 
vaatimuksen, voitaisiin pitää sellaisena, joka on tarkoitettu tämän asetuksen kattamille 
väestöryhmille tai ruokavalioille.

Tarkistus 110
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tavanomaiseen kulutukseen 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkinnöissä, esillepanossa ja 
mainonnassa on kiellettyä:
a) käyttää ilmaisua "erityisruokavalioon 



AM\885312FI.doc 71/96 PE478.332v01-00

FI

tarkoitettu elintarvike" joko yksinään tai 
yhdessä muiden ilmaisujen kanssa 
kuvaamaan kyseisiä elintarvikkeita;
b) käyttää muuta ilmaisua tai esillepanoa, 
joka on omiaan luomaan mielikuvan siitä, 
että kysymyksessä on 1 artiklassa 
tarkoitettu valmiste.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää kuluttajien johtaminen harhaan, on säilytettävä samanlainen säännös 
kuin nykyisen puitedirektiivin 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, jolla varmistetaan, että 
ainoastaan asetuksen mukaiset tuotteet voidaan esittää sellaisina, että ne vastaavat erityisten 
väestöryhmien erityistarpeisiin.

Tarkistus 111
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on ilmeistä, että 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet 
todennäköisesti muodostavat vakavan 
vaaran ihmisten terveydelle eikä kyseistä 
vaaraa kyetä tyydyttävästi rajoittamaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden toteuttamilla 
toimenpiteillä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 
viipymättä toteuttaa mitä tahansa 
asianmukaisia, tilanteen vakavuuden 
edellyttämiä väliaikaisia hätätoimenpiteitä, 
joihin voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen 
markkinoille saattamista koskevia 
rajoituksia tai kieltoja. Tällaiset 
toimenpiteet hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Kun on ilmeistä, että 1 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet 
todennäköisesti muodostavat vakavan 
vaaran ihmisten terveydelle eikä kyseistä 
vaaraa kyetä tyydyttävästi rajoittamaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden toteuttamilla 
toimenpiteillä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 
viipymättä toteuttaa mitä tahansa 
asianmukaisia, tilanteen vakavuuden 
edellyttämiä väliaikaisia hätätoimenpiteitä, 
joihin voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen 
markkinoille saattamista koskevia 
rajoituksia tai kieltoja. Tällaiset 
toimenpiteet hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 112
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on ilmeistä, että 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet 
todennäköisesti muodostavat vakavan 
vaaran ihmisten terveydelle eikä kyseistä 
vaaraa kyetä tyydyttävästi rajoittamaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden toteuttamilla 
toimenpiteillä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 
viipymättä toteuttaa mitä tahansa 
asianmukaisia, tilanteen vakavuuden 
edellyttämiä väliaikaisia hätätoimenpiteitä, 
joihin voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen 
markkinoille saattamista koskevia 
rajoituksia tai kieltoja. Tällaiset 
toimenpiteet hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Kun on ilmeistä, että 1 artiklan 1 ja 
2 a kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet 
todennäköisesti muodostavat vakavan 
vaaran ihmisten terveydelle eikä kyseistä 
vaaraa kyetä tyydyttävästi rajoittamaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden toteuttamilla 
toimenpiteillä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 
viipymättä toteuttaa mitä tahansa 
asianmukaisia, tilanteen vakavuuden 
edellyttämiä väliaikaisia hätätoimenpiteitä, 
joihin voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen 
markkinoille saattamista koskevia 
rajoituksia tai kieltoja. Tällaiset 
toimenpiteet hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen uuden 1 artiklan 2 a kohdan kanssa. Tätä säännöstä olisi sovellettava 
kaikkiin erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. 

Tarkistus 113
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen elintarvikkeiden on oltava 

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden on oltava unionin 
elintarvikelainsäädännön mukaisia, lukuun 



AM\885312FI.doc 73/96 PE478.332v01-00

FI

unionin elintarvikelainsäädännön mukaisia. ottamatta muutoksia, jotka niihin on tehty 
sen varmistamiseksi, että ne ovat 
2 artiklan määritelmien mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat erityisruokavalioon tarkoitettuja
elintarvikkeita, joten niiden koostumuksen ja esillepanon on sovittava henkilöille, joille ne on 
pääasiassa tarkoitettu.

Tarkistus 114
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
koostumuksen on oltava sellainen, että 
elintarvike yleisesti tunnustettujen 
tutkimustietojen perusteella 
asianmukaisesti täyttää niiden henkilöiden 
ravintotarpeen, joille se on tarkoitettu, ja 
soveltuu heille.

1. Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
koostumuksen on oltava sellainen, että 
elintarvike yleisesti tunnustettujen 
tutkimustietojen perusteella 
asianmukaisesti täyttää niiden henkilöiden 
erityisen ravintotarpeen, joille se on 
tarkoitettu, ja soveltuu heille.

Or. en

Tarkistus 115
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
koostumuksen on oltava sellainen, että 
elintarvike yleisesti tunnustettujen 
tutkimustietojen perusteella 
asianmukaisesti täyttää niiden henkilöiden 

1. Edellä 1 artiklan 1 ja 2 a kohdassa
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
koostumuksen on oltava sellainen, että 
elintarvike yleisesti tunnustettujen 
tutkimustietojen perusteella 
asianmukaisesti täyttää niiden henkilöiden 
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ravintotarpeen, joille se on tarkoitettu, ja 
soveltuu heille.

erityisen ravintotarpeen, joille se on 
tarkoitettu, ja soveltuu heille.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen uuden 1 artiklan 2 a kohdan kanssa. Tätä säännöstä olisi sovellettava 
kaikkiin erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. 

Tarkistus 116
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
elintarvikkeet eivät saa sisältää mitään 
ainetta siinä määrin, että se vaarantaisi 
niiden henkilöiden terveyden, joille 
elintarvike on tarkoitettu.

2. Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut elintarvikkeet eivät saa sisältää 
mitään ainetta siinä määrin, että se 
vaarantaisi niiden henkilöiden terveyden, 
joille elintarvike on tarkoitettu.

Or. en

Tarkistus 117
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
elintarvikkeet eivät saa sisältää mitään 
ainetta siinä määrin, että se vaarantaisi 
niiden henkilöiden terveyden, joille 
elintarvike on tarkoitettu.

2. Edellä 1 artiklan 1 ja 2 a kohdassa
tarkoitetut elintarvikkeet eivät saa sisältää 
mitään ainetta siinä määrin, että se 
vaarantaisi niiden henkilöiden terveyden, 
joille elintarvike on tarkoitettu.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen uuden 1 artiklan 2 a kohdan kanssa. Tätä säännöstä olisi sovellettava 
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kaikkiin erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. 

Tarkistus 118
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuluttajille on annettava riittävästi tietoa
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa, eivätkä
tiedot saa olla harhaanjohtavia.

3. Kuluttajille on annettava riittävästi tietoa
1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa, tiedot eivät
saa olla harhaanjohtavia ja valmisteisiin ei 
saa liittää ihmisten sairauksien 
ehkäisemiseen, hoitamiseen ja 
parantamiseen liittyviä ominaisuuksia 
eikä niissä saa antaa ymmärtää, että niillä 
on sellaisia ominaisuuksia.

Or. en

Tarkistus 119
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuluttajille on annettava riittävästi tietoa
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa, eivätkä
tiedot saa olla harhaanjohtavia.

3. Kuluttajille on annettava riittävästi tietoa
1 artiklan 1 ja 2 a kohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa, tiedot eivät
saa olla harhaanjohtavia ja valmisteisiin ei 
saa liittää ihmisten sairauksien 
ehkäisemiseen, hoitamiseen ja 
parantamiseen liittyviä ominaisuuksia 
eikä niissä saa antaa ymmärtää, että niillä 
on sellaisia ominaisuuksia.

Or. en
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Perustelu

Sanamuoto on johdonmukainen nykyisessä puitedirektiivissä käytetyn sanamuodon kanssa. 
Johdonmukainen uuden 1 artiklan 2 a kohdan kanssa. Tätä säännöstä olisi sovellettava 
kaikkiin erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. 

Tarkistus 120
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuluttajille on annettava riittävästi tietoa 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa, eivätkä 
tiedot saa olla harhaanjohtavia.

3. Kuluttajille on annettava riittävästi tietoa 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkinnöissä, 
esillepanossa ja mainonnassa, tiedot eivät 
saa olla harhaanjohtavia ja niiden on 
perustuttava viranomaisen vahvistamaan 
tieteelliseen näyttöön.

Or. pt

Tarkistus 121
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tehokkaan ja turvallisuuteen 
keskittyvän valvonnan mahdollistamiseksi 
elintarvikealan toimijoiden, jotka 
saattavat markkinoille 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita, 
on ilmoitettava tuotteesta sen jäsenvaltion 
(niiden jäsenvaltioiden) toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa se saatetaan 
markkinoille, lähettämällä 
näytteen/mallin tuotteen 
pakkausmerkinnöistä, ennen kuin tuotteet 
saatetaan markkinoille; asianomaisen 
jäsenvaltion (asianomaisten 
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jäsenvaltioiden) toimivaltaiset 
viranomaiset saattavat ilmoitusmenettelyä 
koskevat sääntönsä yleisön tietoon.

Or. en

Perustelu

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikeryhmiin liittyvää 
hyödyllistä tietoa tai suosituksia saavat 
levittää ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian asiantuntijat 
tai muut äitiys- ja lastenhoitoalan
asiantuntijat.

4. Edellä oleva 3 kohta ei saa estää 
sellaisten hyödyllisten tietojen tai 
suositusten levittämistä, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian
asiantuntijoille tai muille äitiys- ja 
lastenhoitoalan asiantuntijoille.

Or. en

Perustelu

Viitataan direktiivin 2009/39/EY 8 artiklaan, jossa säädetään, että turvallisuussyistä 
erityisruokavalioon tarkoitetuissa elintarvikkeissa on ilmoitettava lisätietoja 
terveydenhoitoalan ammattilaisille.
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Tarkistus 123
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikeryhmiin liittyvää 
hyödyllistä tietoa tai suosituksia saavat 
levittää ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian asiantuntijat 
tai muut äitiys- ja lastenhoitoalan
asiantuntijat.

4. Edellä oleva 3 kohta ei saa estää 
sellaisten hyödyllisten tietojen tai 
suositusten levittämistä, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen ja farmasian 
asiantuntijoille tai muille äitiys- ja 
lastenhoitoalan asiantuntijoille.

Or. en

Tarkistus 124
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikeryhmiin liittyvää 
hyödyllistä tietoa tai suosituksia saavat 
levittää ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian asiantuntijat 
tai muut äitiys- ja lastenhoitoalan
asiantuntijat.

4. Edellä oleva 3 kohta ei saa estää 
sellaisten hyödyllisten tietojen tai 
suositusten levittämistä, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen ja farmasian 
asiantuntijoille tai muille äitiys- ja 
lastenhoitoalan asiantuntijoille.

Or. en

Perustelu

Uusi kohta vastaa direktiivin 2009/39/EY 8 artiklassa säädettyjä nykyisiä sääntöjä. 
Erityisruokavalioon tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka kuuluvat ehdotetun asetuksen 
soveltamisalaan, käytetään terveydenhoitoalan ammattilaisten valvonnassa. Tuotteiden 
turvallisen käytön varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että valmistajat voivat tarjota 
hyödyllistä tietoa pakkausmerkintöjen lisäksi, jotta voidaan tiedottaa terveydenhoitoalan 
ammattilaisille tuotteiden koostumuksesta ja turvallisesta ja oikeasta käytöstä. 
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Tarkistus 125
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikeryhmiin liittyvää 
hyödyllistä tietoa tai suosituksia saavat 
levittää ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian asiantuntijat 
tai muut äitiys- ja lastenhoitoalan 
asiantuntijat.

4. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikeryhmiin liittyvää 
hyödyllistä tietoa tai suosituksia saavat 
tuottaa ja levittää ainoastaan lääketieteen, 
ravitsemuksen tai farmasian asiantuntijat 
tai muut äitiys- ja lastenhoitoalan 
asiantuntijat ja niiden on perustuttava 
tieteelliseen näyttöön ja oltava 
riippumattomasti todennettavia.

Or. pt

Tarkistus 126
Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tehokkaan virallisen valvonnan 
mahdollistamiseksi elintarvikealan 
toimijan, joka saattaa markkinoille 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
elintarvikkeita, on ilmoitettava tuotteesta 
sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa hän saattaa kyseisiä 
elintarvikkeita markkinoille, lähettämällä 
viranomaisille mallin tuotteen 
pakkausmerkinnöistä. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on saatettava ilmoittamista koskevat säännöt 
yleisön saataville.
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Tarkistus 127
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
elintarvikkeen on täytettävä 7 artiklassa 
asetetut vaatimukset ja 9 artiklassa asetetut 
koostumusta ja tietoja koskevat 
vaatimukset.

1. Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetun elintarvikkeen on täytettävä 
7 artiklassa asetetut vaatimukset ja 
9 artiklassa asetetut koostumusta ja tietoja 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 128
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
elintarvikkeen on täytettävä 7 artiklassa 
asetetut vaatimukset ja 9 artiklassa asetetut 
koostumusta ja tietoja koskevat 
vaatimukset.

1. Edellä 1 artiklan 1 ja 2 a kohdassa
tarkoitetun elintarvikkeen on täytettävä 
7 artiklassa asetetut vaatimukset ja 
9 artiklassa asetetut koostumusta ja tietoja 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen uuden 1 artiklan 2 a kohdan kanssa. Tätä säännöstä olisi sovellettava 
kaikkiin erityisruokavalioon tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. 

Tarkistus 129
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY ja direktiivin 
1999/21/EY sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY, direktiivin 
1999/21/EY, direktiivin 96/8/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 41/2009 sekä tieteen 
ja tekniikan kehityksen huomioon ottaen 
komissiolle on annettava valtuudet antaa
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevia delegoituja 
asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista elintarvikkeista on ilmoitettava huomattavasti 
enemmän tietoja kuin tavallisten elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä. Tällä varmistetaan 
niiden turvallinen käyttö. Kyseisiin tuoteryhmiin sovellettavia erityisiä merkintäsäännöksiä 
tarkistetaan, ja ne annetaan uudestaan delegoituina säädöksinä.

Tarkistus 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY ja direktiivin 
1999/21/EY sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY, direktiivin 
1999/21/EY ja asetuksen (EY) N:o 
41/2009 sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita 
koskevia delegoituja asetuksia 15 artiklan 
mukaisesti viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:
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Or. en

Perustelu

On mainittava erikseen gluteenittomien elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskeva voimassa 
oleva lainsäädäntö.

Tarkistus 131
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY ja direktiivin 
1999/21/EY sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY, direktiivin 
1999/21/EY ja asetuksen (EY) N:o 
41/2009 sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita 
koskevia delegoituja asetuksia 15 artiklan 
mukaisesti viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. en

Tarkistus 132
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY ja direktiivin 
1999/21/EY sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 15 artiklan mukaisesti 

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY,
direktiivin 1999/21/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 41/2009 sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
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viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. fr

Tarkistus 133
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY ja
direktiivin 1999/21/EY sekä tieteen ja 
tekniikan kehityksen huomioon ottaen 
komissiolle on annettava valtuudet antaa 
delegoituja asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

2. Edellä olevien 7 ja 9 artiklan yleisten 
vaatimusten ja direktiivin 2006/141/EY, 
direktiivin 2006/125/EY, 
direktiivin 1999/21/EY ja 
direktiivin 96/8/EY sekä tieteen ja 
tekniikan kehityksen huomioon ottaen 
komissiolle on annettava valtuudet antaa 
delegoituja asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. fr

Perustelu

Tämä on linjassa 1 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, joka koskee laihdutukseen 
tarkoitettujen vähäenergisten ruokavaliovalmisteiden säilyttämistä tämän asetusehdotuksen 
soveltamisalassa.

Tarkistus 134
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 

Poistetaan.
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markkinoille saattamista koskeva 
ilmoitusmenettely, jolla helpotetaan 
kyseisten elintarvikkeiden tehokasta 
virallista seurantaa ja jonka perusteella 
elintarvikealan toimijat ilmoittavat asiasta 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa tuotetta saatetaan 
markkinoille;

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 4 perustelu.

Tarkistus 135
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tieteellisen ja teknisen 
innovoinnin tuloksena syntyneiden 
elintarvikkeiden markkinoille saattamista 
koskeva menettely, jotka eivät täytä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja 
koostumusta koskevia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 136
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) imeväisten ja pikkulasten ravitsemusta
koskevat tietovaatimukset, jotta kuluttajat 
saavat riittävästi tietoa asianmukaisista 

f) edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden oikealle 
käytölle annettuja suosituksia koskevat 
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ravitsemuskäytännöistä. tietovaatimukset.

Or. en

Tarkistus 137
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) sellaisten edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tieteellisen ja teknisen 
innovoinnin tuloksena syntyneiden 
elintarvikkeiden markkinoille saattamista 
koskeva menettely, jotka eivät täytä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja 
koostumusta koskevia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 138
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jollei tiettyjen elintarvikkeissa olevien 
vierasaineiden enimmäismäärien 
vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 
2006 annetussa komission asetuksessa 
(EY) N:o 1881/20061 vahvistetuista 
tiettyjen vierasaineiden pitoisuuksia 
koskevista vaatimuksista muuta johdu, 
pikkulapsille tarkoitettuihin 
maitopohjaisiin juomiin, jotka ovat nyt 
markkinoilla 18 artiklassa vahvistetun 
siirtymäkauden ajan, sovelletaan 
elintarvikkeiden mikrobiologisista 
vaatimuksista 15 päivänä marraskuuta 
2005 annetussa komission asetuksessa 
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(EY) N:o 2073/20052 vahvistettuja 
mikrobiologisia vaatimuksia;
______________
1 EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.
2 EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että nykyään markkinoilla olevat tuotteet, myös pikkulapsille 
tarkoitetut maitopohjaiset juomat täyttävät pikkulapsia varten asetetut elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevat vaatimukset, nämä säännökset olisi säilytettävä siihen saakka, kunnes 
saadaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto, jotta turvallisuustaso säilyy 
korkeana, kuten tämän muita heikommassa asemassa olevan kuluttajaryhmän kohdalla 
kuuluukin.

Tarkistus 139
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden oikealle 
käytölle annettuja suosituksia koskevat 
tietovaatimukset.

Or. en

Tarkistus 140
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) komissio esittää 18 artiklan 
1 kohdassa määritellyn siirtymäkauden 
loppuun mennessä Euroopan 
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elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen pikkulapsille 
tarkoitettujen maitopohjaisten juomien 
koostumusta ja merkintöjä koskevien 
erityissäännösten suotavuudesta; tätä 
arvioidaan pikkulasten 
ravitsemuksellisten tarpeiden, 
kulutustottumusten, ravinnonsaannin 
sekä vieraille aineille ja torjunta-aineille 
altistumisen tasojen perusteella, ja 
samalla otetaan huomioon normaaliin 
käyttöön tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista 
elintarvikkeista annetut eri säädökset. 
Kertomuksessa tehtyjen päätelmien 
perusteella komissio joko
i) päättää, että pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien koostumusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevia 
erityissäännöksiä ei tarvita; tai
ii) esittää SEUT:n 114 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti 
asianmukaiset ehdotukset tämän 
asetuksen muuttamiseksi ja tarkistaa 
asianomaisia delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen 15 artiklan mukaisesti siten, 
että ne sisältävät kyseessä olevat 
erityissäännökset;

Or. en

Perustelu

Pikkulapsille tarkoitettuja maitopohjaisia juomia on nykyään kaupan Euroopan markkinoilla 
puitedirektiivin 2009/39/EY säännösten mukaisesti. Jotta tämän muita heikommassa 
asemassa olevan kuluttajaryhmän korkeatasoinen suojelu voitaisiin taata jatkossakin, olisi 
hyödyllistä saada Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellinen lausunto siitä, 
olisiko komission delegoituihin säädöksiin suotavaa sisällyttää erityisiä koostumusta ja 
merkintöjä koskevia vaatimuksia näille tuotteille.

Tarkistus 141
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Etenkin urheilijoille erittäin voimakkaan 

lihasponnistuksen aiheuttaman 
kulutuksen korvaamiseen tarkoitettuja 

elintarvikkeita koskevat säännökset
Komission esittää viimeistään ...* ja 
kuultuaan Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
urheilijoiden ravitsemuksellisista 
erityistarpeista ottaen huomioon näiden 
erityisen fysiologisen tilan sekä 
ruokavalioon liittyvät rajoitukset, jotka 
johtuvat harjoittelusta ja kilpailemisesta, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen lainsäädäntöstrategiasta, 
joka koskee 'elintarvikkeita, jotka on 
tarkoitettu erityisesti urheilijoille 
korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa 
kulutusta', jotta voidaan taata urheilijoille 
sellaisten elintarvikkeiden saatavuus, 
joiden ravintosisältöprofiilit ovat 
asianmukaisia, jotta voidaan panna 
täytäntöön tehokkaasti toimijoiden vastuu 
siten, että voidaan taata dopingaineiden 
puuttuminen, jotta voidaan säätää 
ravintoaineiden tai muiden 
merkityksellisten aineiden käytön 
erityisistä ehdoista ja välttää urheilun
harjoittamiseen liittyvät riskit sekä 
varmistaa urheilijoille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden asianmukaista ja 
turvallista käyttöä koskevien tietojen sekä 
urheilijoille soveltuvien väitteiden 
saatavuus.
Tämän kertomuksen valossa komissio 
a) joko päättää, ettei ole välttämätöntä 
hyväksyä erityisiä säännöksiä 'etenkin 
urheilijoille tarkoitettujen erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttaman kulutuksen korvaamiseen 
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tarkoitettujen elintarvikkeiden' 
koostumuksesta ja merkinnöistä, jolloin 
sen olisi määriteltävä tarkasti muutokset 
tai täytäntöönpanoa koskeva 
lainsäädäntö, joita se pitää 
välttämättöminä edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi;
b) tai esitettävä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan mukaisesti asianmukaisia
ehdotuksia tämän asetuksen ja asiaa 
koskevien delegoitujen säädösten 
muuttamiseksi, jotta siihen voidaan 
sisällyttää asiaa koskevat 
erityissäännökset tämän asetuksen 
15 artiklan mukaisesti.
______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. fr

Tarkistus 142
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Pikkulapsille tarkoitetut maitovalmisteet

Komissio esittää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan ...* mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitovalmisteiden koostumusta ja 
merkintöjä koskevien erityissäännösten 
suotavuudesta. Kertomuksessa tehtyjen 
päätelmien perusteella komissio joko
a) päättää, että pikkulapsille tarkoitettujen 
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maitovalmisteiden koostumusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevia 
erityissäännöksiä ei tarvita;
b) esittää SEUT:n 114 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti 
asianmukaiset ehdotukset tämän 
asetuksen muuttamiseksi ja tarkistaa 
asianomaisia delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen 15 artiklan mukaisesti siten, 
että ne sisältävät kyseessä olevat 
erityissäännökset;
____________
Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 3 perustelu.

Tarkistus 143
Iliana Ivanova

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viimeistään [kaksi vuotta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
unionin luettelon sallituista, 1 kohdan 
edellytykset täyttävistä aineista, sekä 
päivittää luetteloa antamalla 
täytäntöönpanosäädöksiä. Unionin 
luetteloon merkitään aineen kohdalle 
aineen spesifikaatio ja tarvittaessa 
käyttöolosuhteet ja sovellettavat 
puhtausvaatimukset. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Jos 
kyseessä ovat uusista terveysriskeistä 
aiheutuvan äärimmäisen hätätilanteen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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edellyttämät oikeutetut perusteet, komissio 
hyväksyy välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla unionin 
luettelo saatetaan ajan tasalle 14 artiklan 3 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio huolehtii tiiviissä 
yhteistyössä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kanssa sellaisten asianmukaisten 
teknisten ohjeiden ja välineiden 
saatavuudesta, joilla autetaan 
elintarvikealan toimijoita ja erityisesti pk-
yrityksiä laatimaan ja esittämään 
tieteellistä arviointia koskeva hakemus.

Or. en

Perustelu

Hakemuksen laatimisessa tarvitaan erityistä ohjausta.

Tarkistus 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivi 96/8/EY ja asetus 
(EY) N:o 41/2009 [kuukauden 
ensimmäinen päivä 2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Jos poistetaan viittaus gluteenittomiin elintarvikkeisiin, unohdetaan keliakiaa sairastavat 
henkilöt, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin elinikäinen erityisruokavalio. Siksi säännös on 
säilytettävä.

Tarkistus 146
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivi 96/8/EY ja asetus 
(EY) N:o 41/2009 [kuukauden 
ensimmäinen päivä 2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 147
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivi 96/8/EY ja asetus 
(EY) N:o 41/2009 [kuukauden 
ensimmäinen päivä 2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä 96/8/EY ja asetusta (EY) N:o 41/2009 ei pitäisi kumota.
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Tarkistus 148
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivi 96/8/EY ja asetus 
(EY) N:o 41/2009 [kuukauden 
ensimmäinen päivä 2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 149
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivi 96/8/EY ja asetus 
(EY) N:o 41/2009 [kuukauden 
ensimmäinen päivä 2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 150
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivi 96/8/EY ja asetus 
(EY) N:o 41/2009 [kuukauden 
ensimmäinen päivä 2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.

2. Kumotaan asetus (EY) N:o 41/2009 
[kuukauden ensimmäinen päivä 2 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Or. fr
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Perustelu

Tämä on linjassa 1 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, joka koskee laihdutukseen 
tarkoitettujen vähäenergiaisten ruokavaliovalmisteiden säilyttämistä tämän asetusehdotuksen 
soveltamisalassa.

Tarkistus 151
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeita, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia mutta ovat direktiivien 
2009/39/EY ja 96/8/EY sekä asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
mukaisia ja jotka on varustettu merkinnöin 
ennen [kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen], voidaan yhä 
saattaa markkinoille kyseisen päivämäärän 
jälkeen, kunnes varastot loppuvat.

1. Elintarvikkeita, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia mutta ovat direktiivien 
2009/39/EY ja 96/8/EY sekä asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
mukaisia ja jotka on varustettu merkinnöin 
ennen [viisi vuotta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä], voidaan yhä saattaa 
markkinoille kyseisen päivämäärän 
jälkeen, kunnes varastot loppuvat.

Or. en

Tarkistus 152
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeita, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia mutta ovat direktiivien 
2009/39/EY ja 96/8/EY sekä asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
mukaisia ja jotka on varustettu merkinnöin 
ennen [kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen], voidaan yhä 
saattaa markkinoille kyseisen päivämäärän 
jälkeen, kunnes varastot loppuvat.

1. Elintarvikkeita, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia mutta ovat direktiivien 
2009/39/EY ja 96/8/EY sekä asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
mukaisia ja jotka on varustettu merkinnöin 
ennen [viisi vuotta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä], voidaan yhä saattaa 
markkinoille kyseisen päivämäärän 
jälkeen, kunnes varastot loppuvat.
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Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa säännösten noudattaminen asianmukaisesti, on annettava riittävästi 
aikaa mukauttaa kaikki nykyään markkinoilla olevat tuotteet uusiin sääntöihin.

Tarkistus 153
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetusta (EU) N:o 1169/2011 
sovelletaan 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ...* 
alkaen.
________________
*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolme vuotta tämän 
asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen asetusten 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 154
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetusta (EU) N:o 1169/2011 
sovelletaan 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ...* 
alkaen. 
_____________
*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolme vuotta tämän 
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asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen asetusten 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että delegoiduissa säädöksissä asetetaan erityisiä merkintäsääntöjä 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville elintarvikkeille, on erittäin tärkeää 
johdonmukaistaa kyseisten delegoitujen säädösten ja elintarviketietojen antamista kuluttajille 
koskevan tarkistetun asetuksen täytäntöönpanopäivämäärät, jotta voidaan välttää muutosten 
tekeminen merkintöihin kahteen kertaan.

Tarkistus 155
Iliana Ivanova

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Pienten ja keskisuurten yritysten pääsy 

sisämarkkinoille
Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä 
kaikkien sidosryhmien kanssa tarvittavat 
ohjeet, joiden avulla yritysten, etenkin 
pienten ja keskisuurten yritysten, on 
mahdollista toimia tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 
Siirretään komissiolle valta antaa näiden 
ohjeiden antamiseksi delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti.

Or. en


