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Tarkistus 7
Henri Weber

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. fr

Tarkistus 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

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

Or. en
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Tarkistus 9
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) Elintarvikkeiden turvallisuus on 
olennainen edellytys niiden vapaalle 
liikkuvuudelle sisämarkkinoilla, jotta 
varmistetaan kansalaisten terveys ja 
hyvinvointi.

Or. fr

Tarkistus 10
Bendt Bendtsen

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 vapaa liikkuvuus on 
sisämarkkinoiden olennainen osa, joka 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin ja heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa sekä 
edistää EU:n kilpailukykyä luomalla 
eurooppalaisille yrityksille laajemmat 
kotimarkkinat.

Or. en

Tarkistus 11
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sellaisten markkinoille 
saatettujen elintarviketuotteiden 
turvallisuus, jotka on tarkoitettu muita 
heikommassa asemassa oleville ryhmille, 
kuten imeväisille, pikkulapsille ja tietyistä 
sairauksista kärsiville henkilöille. 
Kyseisten henkilöiden terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
on jätettävä pois tietyt mahdollisesti tai 
osoitetusti vaaralliset aineet tällaisten 
tuotteiden tai niiden pakkausten 
koostumuksesta.

Or. fr

Tarkistus 12
Françoise Grossetête

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 

(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’. Komission elintarvikealan 
tiedekomitean 22. kesäkuuta 2000 
antaman raportin perusteella
elintarvikkeista, jotka on tarkoitettu 
korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, ei 
ole päästy erityissäännösten kehittelyssä 
onnistuneeseen ratkaisuun, koska 



PE480.536v01-00 6/61 AM\889163FI.doc

FI

erityissäännösten soveltamisalaan, 
kohteena olevien elintarvikkeiden 
alaryhmien määrään, 
koostumusvaatimuksia koskeviin 
edellytyksiin ja tuotekehityksen 
innovaatiotoimintaan kohdistuviin 
mahdollisiin vaikutuksiin. Komission 
kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista9 todetaan, 
että tällaisten elintarvikkeiden 
koostumusta koskevien vaatimusten 
määrittelemiselle ei ole riittäväsi 
tieteellisiä perusteita.

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. Tätä työtä on 
jatkettava, ja on pyydettävä komissiota 
laatimaan kertomus elintarvikkeista, jotka 
on tarkoitettu korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen 
aiheuttamaa kulutusta, jotta voidaan 
laatia yhtenäinen ja tehokas strategia 
kuluttajien suojelemiseksi ja 
tuotannonalan ja sisämarkkinoiden 
toiminnan turvaamiseksi. Komissio voi 
esittää kertomuksen johtopäätösten 
perusteella ehdotuksia sovellettavien 
unionin säännösten muuttamiseksi tai se 
voi tehdä uusia aloitteita tarvittaessa 
alakohtaisesti.

Or. fr

Perustelu

Komission on laadittava kertomus elintarvikkeiden, jotka on tarkoitettu korvaamaan erittäin 
voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, koostumuksesta ja merkinnöistä 
annettujen säännösten yhdenmukaistamisesta kuluttajien suojelemiseksi ja sisämarkkinoiden 
toiminnan varmistamiseksi.

Tarkistus 13
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 

(7) Direktiivin 2009/39/EY perusteella 
voidaan antaa erityissäännöksiä 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden määritelmään kuuluvia 
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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.

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. 
Sisämarkkinoiden häiriöttömän 
toiminnan vuoksi tätä elintarvikeryhmää 
olisi säänneltävä asetuksen (EY) 
N:o 1924/2006 puitteissa, ja siinä olisi 
noudatettava kyseisen asetuksen 
vaatimuksia. Komission kertomuksessa 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä 
(diabetes) kärsiville henkilöille 
tarkoitetuista elintarvikkeista todetaan, että 
tällaisten elintarvikkeiden koostumusta 
koskevien vaatimusten määrittelemiselle ei 
ole riittäväsi tieteellisiä perusteita.

Or. pt

Perustelu

Urheilijoiden käyttöön tarkoitettuihin elintarvikkeisiin sovitetun lainsäädäntökehyksen 
olemassaolo auttaa parantamaan oikeusturvaa ja ehkäisemään toisistaan poikkeavat 
kansalliset normit, jotka saattaisivat vaarantaa sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan.

Tarkistus 14
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

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 direktiivi 2009/39/EY olisi 
korvattava tällä säädöksellä. 
Täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi ja 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioissa uuden säädöksen olisi 
oltava asetus.

Or. fr

Perustelu

Tiede kehittyy, joten ei ole syytä sulkea pois mahdollisuutta, ettei jatkossa voisi olla tarpeen 
määritellä uusia elintarvikeryhmiä, jotka on tarkoitettu tiettyjen kuluttajaryhmien 
ruokavalioon.

Tarkistus 15
Françoise Grossetête

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, 
pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset 
juomat sekä erityisiin lääkinnällisiin 
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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 tiedotusta 
koskeviin vaatimuksiin ja samalla otetaan 
huomioon komission direktiivi 
2006/141/EY, komission direktiivi 
2006/125/EY ja komission direktiivi 
1999/21/EY.

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, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien 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. Lisäksi 
käsite 'erityisruokavalio' 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 voisi saattaa markkinoille 
unionin nykyisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

1–3-vuotiaille pikkulapsille tarkoitetut kasvua edistävät maitovalmisteet ovat tuotteita, jotka 
on kehitetty erityisesti vastaamaan heidän ravitsemuksellisiin tarpeisiinsa, ja niiden on 
noudatettava erittäin tiukkoja elintarviketurvallisuuden sääntöjä etenkin torjunta-ainejäämien 
osalta. Myös 1–3-vuotiaiden pikkulasten on voitava hyötyä imeväisille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden turvallisuuden nykytasosta.

Tarkistus 16
Amalia Sartori
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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, 
pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset 
juomat 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, komission asetuksessa (EY) 
N:o 41/2009 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, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien 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, 
komission direktiivi 96/8/EY ja komission 
asetus (EY) N:o 41/2009. Lisäksi käsite 
'erityisruokavalioon tarkoitetut 
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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 voisi saattaa 
markkinoille unionin nykyisten säädösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tarpeen ottaa uudestaan käyttöön erityisruokavalioon tarkoitettujen elintarvikkeiden 
käsite. Käsitteen sisällyttämisellä asetetaan kriteerit, joilla suojellaan pikkulapsia 
ravitsemuksellisia tarpeita ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien, ikäryhmään 
sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi lisättäviä 
ravintoaineita, mikrobiologisia vaaratekijöitä ja vierasaineita koskevat raja-arvot. Jos näitä 
tuotteita ei sisällytetä asetukseen, niitä säännellään kuin ne olisivat tavallisia elintarvikkeita 
ja niihin sovelletaan aikuisille soveltuvia ravintoarvo- ja puhtausvaatimuksia, jotka eivät aina 
sovellu 12–36 kuukauden ikäisille pikkulapsille.

Tarkistus 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 
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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.

tarkoitetut ruokavaliovalmisteet ja 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetut elintarvikkeet. Kokemus on 
osoittanut, että komission direktiivissä 
2006/141/EY, komission direktiivissä 
2006/125/EY ja komission direktiivissä 
1999/21/EY sekä 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 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden ja 
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 ja 
komission direktiivi 1999/21/EY sekä 
komission asetus (EY) N:o 41/2009.

Or. en

Tarkistus 18
Henri Weber

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. 

(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. 
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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.

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

Or. fr

Tarkistus 19
Henri Weber

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 

(16) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komission direktiivissä 2006/141/EY, 
komission direktiivissä 2006/125/EY ja
komission direktiivissä 1999/21/EY sekä 
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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 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. fr

Tarkistus 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 ja 
komission direktiivissä 1999/21/EY sekä 
komission asetuksessa (EY) N:o 41/2009 
annetut määritelmät olisi siirrettävä tähän 
asetukseen. Äidinmaidonkorvikkeiden, 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien, lastenruoan ja 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.
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Or. en

Tarkistus 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Koska tässä asetuksessa käsiteltävät 
henkilöt ovat muita heikommassa 
asemassa, on erittäin tärkeää, että tiettyjä 
haitallisiksi osoitettuja aineita ei sisälly 
kyseisille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden koostumukseen. Sama 
koskee ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti myös aineita, jotka sisältävät 
riskejä, joita ei ole varmistettu 
tieteellisesti. On aiheellista luoda ja pitää 
ajan tasalla luettelo aineista, joita ei saa 
käyttää tässä artiklassa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden valmistukseen.

Or. fr

Tarkistus 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Tässä asetuksessa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden valmistuksessa ei saa 
käyttää torjunta-aineita, muuntogeenisiä 
organismeja eikä palmuöljyä. Myös 
nanomateriaalien käyttö on kielletty tässä 
asetuksessa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden valmistuksessa.
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Or. fr

Perustelu

On syytä muistaa, että tässä asetuksessa tarkoitetut elintarvikkeet on tarkoitettu muita 
heikommassa asemassa oleville ryhmille, kuten imeväisille, pikkulapsille ja sairaille, ja että 
siksi on varmistettava, että heidän terveyttään suojellaan korkeatasoisesti kieltämällä 
haitalliset tai mahdollisesti haitalliset aineet.

Tarkistus 23
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Tässä asetuksessa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkausten on myös 
varmistettava kuluttajien terveyden 
suojelun korkea taso, ja ne eivät saa 
sisältää hormonaalisia haitta-aineita, 
kuten BPA:ta tai muita yhdisteitä, jotka 
voivat vaarantaa kuluttajien terveyden.

Or. fr

Tarkistus 24
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen ja 
asiaankuuluvien kansallisten 
viranomaisten on arvioitava säännöllisesti 
kiellettyjen aineiden luetteloa sen 
pitämiseksi ajan tasalla erityisesti uuden 
tieteellisen ja lainsäädännöllisen tiedon ja 
kehityksen perusteella jäsenvaltioissa tai 
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kansainvälisesti.

Or. fr

Tarkistus 25
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komission olisi tiukennettava 
imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden mainontaa, 
markkinointia ja myynninedistämistä 
koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 26
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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.

290 artiklan mukaisesti erityisesti 
riskinarviointien tieteellisen ja teknisen 
kehityksen sekä kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvan asiaan vaikuttavan kehityksen 
perusteella, 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 27
Françoise Grossetête

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 

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien sekä erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
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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.

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, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien 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 ja määritellä teknisen ja 
tieteellisen 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. fr

Perustelu

1–3-vuotiaille pikkulapsille tarkoitetut kasvua edistävät maitovalmisteet ovat tuotteita, jotka 
on kehitetty erityisesti vastaamaan heidän ravitsemuksellisiin tarpeisiinsa, ja niiden on 
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noudatettava erittäin tiukkoja elintarviketurvallisuuden sääntöjä etenkin torjunta-ainejäämien 
osalta. Myös 1–3-vuotiaiden pikkulasten on voitava hyötyä imeväisille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden turvallisuuden nykytasosta.

Tarkistus 28
Amalia Sartori

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, 

(19) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 
edellytyksistä, jotka koskevat 
äidinmaidonkorvikkeiden ja 
vieroitusvalmisteiden, viljapohjaisten 
valmisruokien ja muiden lastenruokien, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien 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, komission direktiivi 96/8/EY 
sekä 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, 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien 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 ja määritellä tieteellisen ja 
teknisen innovoinnin tuloksena 
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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.

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

Perustelu

On tarpeen ottaa uudestaan käyttöön erityisruokavalioon tarkoitettujen elintarvikkeiden 
käsite. Näin varmistettaisiin, että näihin tuotteisiin sovelletaan mitä tiukimpia 
turvallisuusvaatimuksia ravintoaineiden, mikrobiologisten vaaratekijöiden, torjunta-aineiden 
ja vierasaineiden, väriaineiden ja makeutusaineiden suhteen. Jos näitä tuotteita ei sisällytetä 
asetuksen soveltamisalaan, niitä säännellään kuin ne olisivat tavallisia elintarvikkeita ja 
niihin sovelletaan aikuisille soveltuvia ravintoarvo- ja puhtausvaatimuksia, jotka eivät sovellu
12–36 kuukauden ikäisille pikkulapsille.

Tarkistus 29
Henri Weber

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 

(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 
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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.

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 sekä 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 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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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 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden ja 
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 sekä 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 
sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen ruokavaliovalmisteiden ja 
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 31
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) 
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.

(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.
Tämän luettelon ajan tasalla pitämistä 
varten komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Or. fr



AM\889163FI.doc 25/61 PE480.536v01-00

FI

Tarkistus 32
Henri Weber

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) 
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.

(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, kun 
samalla otetaan huomioon asetus (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. fr

Tarkistus 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
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Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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) 
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.

(20) On aiheellista luoda ja pitää ajan 
tasalla unionin luettelo vitamiineista, 
kivennäisaineista, aminohapoista ja muista 
aineista, joita saa tässä asetuksessa 
säädetyin edellytyksin lisätä 
ravitsemuksellisessa tarkoituksessa 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin ja 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, kun 
samalla otetaan huomioon asetus (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 34
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Nanoteknologian tuotteiden 
riskinarvioinnista annetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean lausunnon 
perusteella, joka on päivätty 19 päivänä 
tammikuuta 2009, ei ole riittävästi tietoa 
valmistettuihin nanomateriaaleihin 
liittyvistä riskeistä eivätkä nykyiset 
testausmenetelmät ole mahdollisesti 
riittäviä tutkittaessa kaikkia valmistettuihin 
nanomateriaaleihin liittyviä seikkoja.
Tämän vuoksi valmistetut nanomateriaalit 
olisi jätettävä pois tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia 
elintarvikeryhmiä koskevasta luettelosta, 
kunnes 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tekemä arviointi on valmis.

(21) Nanoteknologian tuotteiden 
riskinarvioinnista annetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean lausunnon 
perusteella, joka on päivätty 19 päivänä 
tammikuuta 2009, ei ole riittävästi tietoa 
valmistettuihin nanomateriaaleihin 
liittyvistä riskeistä eivätkä nykyiset 
testausmenetelmät ole mahdollisesti 
riittäviä tutkittaessa kaikkia valmistettuihin 
nanomateriaaleihin liittyviä seikkoja.
Tässä asetuksessa tarkoitettujen 
elintarvikkeiden käyttäjiksi tarkoitettujen 
ryhmien muita heikomman aseman
vuoksi valmistetut nanomateriaalit olisi 
jätettävä pois tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia 
elintarvikeryhmiä koskevasta luettelosta.

Or. fr

Tarkistus 35
Françoise Grossetête

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 

(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’. 
Elintarviketietojen antamisesta 
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(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. 

kuluttajille hiljattain annetussa
asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 
säädetään, että komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä vapaaehtoisista 
tiedoista, jotka koskevat allergioita tai 
intoleranssia aiheuttavien aineiden tai 
tuotteiden mahdollista ja tahatonta 
esiintymistä elintarvikkeessa. 
Lainsäädäntökehyksen 
johdonmukaisuuden ja yksinkertaisuuden 
vuoksi komissiolle olisi annettava 
asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 
valtuudet hyväksyä myös 
täytäntöönpanosäädöksiä vapaaehtoisista 
tiedoista, jotka koskevat intoleransseja 
aiheuttavien aineiden, kuten gluteenin ja 
laktoosin, puuttumista tai vähäistä 
esiintymistä elintarvikkeessa, sekä kumota 
komission asetus (EY) N:o 41/2009. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa on 
tarpeen muuttaa elintarviketietojen 
antamista kuluttajille koskevaa asetusta 
vastaavasti ja komission on hyväksyttävä 
tarvittavat täytäntöönpanosäädökset.
Kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä 
olisi säilytettävä elintarvikkeita koskevat 
maininnat ’gluteeniton’ ja ’erittäin 
vähägluteeninen’ ja selvennettävä 
kohderyhmälle niihin liittyvät 
käyttöedellytykset, joista säädetään 
nykyisin asetuksessa (EY) N:o 41/2009, ja 
täten säädettävä samantasoisesta 
kuluttajansuojasta.

Or. fr

Perustelu

Gluteenille intoleranttien henkilöiden on voitava hyötyä heidän erityistarpeisiinsa sovitetusta 
säädöskehyksestä.

Tarkistus 36
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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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 
3 artiklan mukaisista gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja ’gluteeniton’ ja ’erittäin 
vähägluteeninen’. Lisäksi mainintaa 
'gluteeniton' voidaan käyttää 
tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetuista 
elintarvikkeista sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille soveltuvista 
elintarvikkeista sellaisten asetuksen (EY) 
N:o 41/2009 4 artiklassa tarkoitettujen 
sääntöjen mukaisesti, joiden perusteella 
mainintaa 'erittäin vähägluteeninen' ei 
sallita näissä elintarvikkeissa. Nämä 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet 
olisi sisällytettävä jatkossakin tähän 
asetukseen sikäli, kun tällaisten 
gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
tarjoaminen sekä tietojen antaminen 
gluteenittomuudesta keliaakikoille on 
sairauden hoitamisen kannalta tärkeää. 
Tämä on johdonmukaista gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon kuuluvia 
elintarvikkeita koskevan kansainvälisen 
standardin (Codex-standardi 118-1979 
tarkistettu vuonna 2008) kanssa. Myös 
edellytykset, jotka koskevat maininnan 
'gluteeniton' käyttöä tavanomaiseen 
käyttöön tarkoitetuista elintarvikkeista 
olisi säilytettävä asetuksessa (EY) N:o 
41/2009.

Or. fr
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Tarkistus 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 
3 artiklan mukaisista gluteenille 
intoleranttien henkilöiden 
erityisruokavalioon tarkoitetuista 
elintarvikkeista voidaan tätä nykyä käyttää 
mainintoja 'gluteeniton' ja 'erittäin 
vähägluteeninen'. Lisäksi mainintaa 
'gluteeniton' voidaan käyttää 
tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuista 
elintarvikkeista sekä gluteenille 
intoleranteille henkilöille soveltuvista 
elintarvikkeista sellaisten gluteenille 
intoleranteille henkilöille soveltuvien 
elintarvikkeiden koostumuksesta ja 
merkitsemisestä annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 41/2009 4 artiklan 
sääntöjen mukaisesti, joiden perusteella 
mainintaa 'erittäin vähägluteeninen' ei 
sallita. 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 
tarkistettu vuonna 2008) kanssa. Myös 
edellytykset, jotka koskevat maininnan 
'gluteeniton' käyttöä tavanomaiseen 
käyttöön tarkoitetuista elintarvikkeista, 



AM\889163FI.doc 31/61 PE480.536v01-00

FI

olisi säilytettävä asetuksessa (EY) N:o 
41/2009.

Or. en

Tarkistus 38
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Ruokavalionkorvikkeiden 
määritelmää olisi tiukennettava, sillä jos 
tällaisia korvikkeita käytetään lääkärin 
valvonnassa, niitä voitaisiin pitää 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksin 
tarkoitettuina elintarvikkeina. 
Laihtumista koskevat väitteet olisi 
vahvistettava asetuksessa (EY) 
N:o 1924/2006.

Or. en

Tarkistus 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jäsenvaltioissa otetaan käyttöön 
asianmukaisia terveyttä ja koostumusta 
koskevia valvontamenettelyjä ennen 
tuotteiden markkinoille saattamista ja sen 
jälkeen, jotta voidaan varmistaa 
korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Or. fr
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Tarkistus 40
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Asiamukaiset siirtymätoimenpiteet 
ovat tarpeen, jotta elintarvikealan toimijat 
voivat mukautua tämän asetuksen 
vaatimuksiin,

(29) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
komissio ottaa tähän asetukseen 
siirryttäessä käyttöön asianmukaiset 
toimenpiteet, jotta elintarvikealan toimijat 
voivat mukautua tämän asetuksen 
vaatimuksiin,

Or. pt

Perustelu

On huolehdittava, että tähän ehdotukseen sisältyvä säännösten mukauttaminen ei aiheuta 
oikeudellista tyhjiötä, jos se jää tilapäiseksi.

Tarkistus 41
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) On tarpeen säätää menettelystä, 
joka mahdollistaa tieteellisen ja teknisen 
innovoinnin tuloksena syntyneiden 
elintarvikkeiden väliaikaisen saattamisen 
markkinoille alan tutkimustyön tulosten 
hyödyntämiseksi kyseessä olevan 
erityisdirektiivin muuttamiseen asti. 
Kuluttajien terveyden suojelemiseksi lupa 
markkinoille saattamiseen voidaan 
kuitenkin antaa vasta Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kuulemisen jälkeen.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää ohjatta paremmin alan toimijoita tarvittavissa menettelyissä, jotta he voivat 
vastata paremmin muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien erityisiin 
ravitsemuksellisiin tarpeisiin. Siten kyseiset ryhmät voisivat hyötyä nopeammin tekniikan ja 
tieteen kehityksestä.

Tarkistus 42
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) Jotta voidaan helpottaa sellaisten 
toimijoiden ja erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten markkinoille 
pääsyä, jotka haluavat tuoda markkinoille 
tieteellisen ja teknisen innovoinnin 
tuloksena syntyneitä elintarvikkeita, 
komission olisi tiiviissä yhteistyössä 
asianomaisten osapuolten kanssa 
hyväksyttävä suuntaviivoja, jotka koskevat 
tieteellisen ja teknisen innovoinnin 
tuloksena syntyneiden elintarvikkeiden 
tilapäistä markkinoille saattamista 
koskevaa menettelyä.

Or. fr

Tarkistus 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 
elintarvikeryhmien koostumusta ja niistä 
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annettavia tietoja koskevista edellytyksistä:

Or. en

Perustelu

Joitakin keskeisiä, erityisesti 'gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitettuja 
elintarvikkeita' koskevia vaatimuksia, jotka sisältyvät nykyiseen erityisravinnoksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden puitedirektiiviin (2009/39/EY), on jätetty ehdotetun 
tarkistuksen ulkopuolelle. Tästä on haittaa erityisesti keliakiaa sairastaville. 

Tarkistus 44
Henri Weber

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 
elintarvikeryhmien koostumusta ja niistä 
annettavia tietoja koskevista edellytyksistä:

Or. fr

Tarkistus 45
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

c a) gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetut elintarvikkeet.

Or. fr

Tarkistus 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia
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Sartori, Andrea Zanoni

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

Komission teksti Tarkistus

c a) gluteenille intoleranteille henkilöille 
tarkoitetut elintarvikkeet

Or. en

Tarkistus 47
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

ii) pikkulapsille tarkoitettua maitoa; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pikkulapsille tarkoitetut maitopohjaiset juomat ovat erityisesti suunniteltuja ravinteikkaita 
tuotteita, jotka vastaavat 12–36 kuukauden ikäisten pikkulasten ravintotarpeisiin. Näiden 
tuotteiden jättäminen asetuksen 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 tavallisia elintarvikkeita, joten niihin sovelletaan 
aikuisille soveltuvia ravintoarvo- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka eivät sovellu 
12-36 kuukauden ikäisille pikkulapsille. 

Tarkistus 48
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

ii) pikkulapsille tarkoitettua maitoa; Poistetaan.



PE480.536v01-00 36/61 AM\889163FI.doc

FI

Or. fr

Perustelu

1–3-vuotiaille pikkulapsille tarkoitetut kasvua edistävät maitovalmisteet ovat tuotteita, jotka 
on kehitetty erityisesti vastaamaan heidän ravitsemuksellisiin tarpeisiinsa, ja niiden on 
noudatettava erittäin tiukkoja elintarviketurvallisuuden sääntöjä etenkin torjunta-ainejäämien 
osalta. Myös 1–3-vuotiaiden pikkulasten on voitava hyötyä imeväisille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden turvallisuuden nykytasosta.

Tarkistus 49
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 
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erityisruokavalioon sopiviksi;

Or. en

Tarkistus 51
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

h a) 'esipakatulla tuotteella' tarkoitetaan 
yhdistelmää, joka koostuu tuotteesta ja 
yksittäisestä pakkauksesta, johon tuote on 
pakattu ennen sen myyntiä; 

Or. da

 (Katso muotoilu, jota on käytetty tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon 
tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 20 päivänä tammikuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/211/ETY.)

Tarkistus 52
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

h b) 'esipakatulla tuotteella' tuotetta, joka 
on pantu pakkaukseen, millaiseen 
tahansa, ilman, että ostaja on läsnä, ja 
pakkauksessa olevan valmisteen määrällä 
on etukäteen määritelty arvo, jota ei voida 
muuttaa ilman, että pakkaus avataan tai 
sitä havaittavasti muutetaan.

Or. da

(Katso muotoilu, jota on käytetty tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon 
tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 20 päivänä tammikuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/211/ETY.)
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Tarkistus 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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. fr

Tarkistus 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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' ja 'erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' ja 'gluteenille 
intoleranteille henkilöille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden' määritelmien 
mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 
kehitykseen sekä kansainvälisellä tasolla 
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tapahtuvaan asiaan vaikuttavaan 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 55
Henri Weber

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. fr

Tarkistus 56
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Valvonta

Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on otettava käyttöön 
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asianmukainen valvontajärjestelmä, jotta 
varmistetaan, että markkinoiden toimijat 
noudattavat tämän direktiivin säännöksiä 
ja terveysvaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 57
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Ennalta varautumisen periaate

Jos käytettävissä olevien tieteellisten 
tietojen arvioinnin perusteella voidaan 
perustellusti epäillä terveyshaitan 
mahdollisuutta, mutta sitä ei ole 
varmistettu tieteellisesti, voidaan toteuttaa 
väliaikaisia riskinhallintatoimenpiteitä, 
joita tarvitaan tässä asetuksessa 
tarkoitettujen muita heikommassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

asianmukaisesti täyttää niiden henkilöiden 
ravintotarpeen, joille se on tarkoitettu, ja 
soveltuu heille.

Or. ro

Tarkistus 59
Michèle Rivasi

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 kohdassa tarkoitetut 
elintarvikkeet eivät saa sisältää mitään 
ainetta siinä määrin, että se vaarantaisi 
niiden henkilöiden terveyden, joille 
elintarvike on tarkoitettu. Ne eivät 
etenkään saa sisältää 
torjunta-ainejäämiä, muuntogeenisiä 
organismeja, palmuöljyä tai 
nanomateriaaleja.

Or. fr

Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

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 kohdassa tarkoitetut 
elintarvikkeet eivät saa sisältää mitään 
ainetta, joka vaarantaisi niiden henkilöiden 
terveyden, joille elintarvike on tarkoitettu.

Or. ro
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Tarkistus 61
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, eivätkä 
tiedot saa olla harhaanjohtavia. Tietojen on 
perustuttava elintarvikeviranomaisen 
hyväksymään tieteelliseen näyttöön.

Or. pt

Perustelu

Tässä asetuksessa tarkoitettujen elintarvikeryhmien merkintöjen ja niitä koskevan mainonnan 
on perustuttava tieteellisten menetelmien avulla saatuihin tuloksiin, joihin sovelletaan 
riippumattoman tahon, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, arviointia ja 
hyväksyntää.

Tarkistus 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 selkeää ja 
perusteellista tietoa 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkinnöissä, esillepanossa ja 
mainonnassa, eivätkä tiedot saa olla 
harhaanjohtavia.

Or. ro

Tarkistus 63
Amalia Sartori
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tavanomaiseen kulutukseen 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkinnöissä, esillepanossa ja 
mainonnassa on kiellettyä:
a) käyttää ilmaisua 
'erityisruokavaliovalmiste' joko yksinään 
tai yhdessä muiden ilmaisujen kanssa 
kuvaamaan kyseisiä elintarvikkeita;
b) käyttää muuta ilmaisua tai esillepanoa, 
joka on omiaan luomaan mielikuvan siitä, 
että kyseessä on 1 artiklan 1 kohdassa tai 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valmiste.

Or. en

Perustelu

On säilytettävä samanlainen säännös kuin nykyisen puitedirektiivin 2 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa, jotta varmistetaan, että ainoastaan asetuksen mukaisia tuotteita voidaan 
kuvata tuotteina, jotka vastaavat tiettyjen väestöryhmien erityistarpeisiin. On tehtävä selkeä 
ero erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ja tavanomaiseen kulutukseen 
tarkoitettujen elintarvikkeiden välillä. Vain hyväksytyn ravitsemus- tai terveysväitteen 
saaneista tavanomaisista elintarvikkeista voidaan ilmoittaa, että ne soveltuvat 
erityisvaatimuksiin.

Tarkistus 64
Henri Weber

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 

4. Edellä 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.
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asiantuntijat.

Or. fr

Tarkistus 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 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

Tarkistus 66
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 liittyvän 
hyödyllisen tiedon tai suositusten 
levittämisestä ovat vastuussa ainoastaan 
lääketieteen, ravitsemuksen tai farmasian 
asiantuntijat tai muut äitiys- ja 
lastenhoitoalan asiantuntijat, ja sen on 
perustuttava tieteelliseen näyttöön, joka 
voidaan todentaa riippumattomasti.

Or. pt
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Perustelu

Vahvistettujen ammattilaisten on laadittava kaikki näitä elintarvikeryhmiä koskevat 
passiivisesti (esimerkiksi internetissä) levitettävät tiedot, ja niiden on perustuttava 
todennettavissa olevaan tieteelliseen näyttöön.

Tarkistus 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden sisällön ja 
pakkausten koostumuksen on taattava 
kyseisten elintarvikkeiden kohteena 
olevien väestöryhmien korkea 
turvallisuustaso. Ne eivät saa sisältää 
hormonaalisia haitta-aineita, kuten 
BPA:ta tai muita yhdisteitä, jotka voivat 
vaarantaa heidän terveytensä.

Or. fr

Tarkistus 68
Amalia Sartori

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 

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 
delegoituja asetuksia 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista 15 artiklan 
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seikkojen osalta: mukaisesti viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista elintarvikkeista on toimitettava huomattavasti 
enemmän tietoja, jotta varmistetaan niiden turvallinen käyttö. On erittäin tärkeää, että tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat turvalliset ja hyväksytyt tuotteet voidaan saattaa 
markkinoille ajallaan. Kun otetaan huomioon, että nykyisin markkinoilla olevat tuotteet 
täyttävät pikkulapsille määritetyt elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat kriteerit, nämä 
säännökset olisi säilytettävä siihen saakka, kunnes saadaan Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto, jotta turvallisuustaso säilyy korkeatasoisena, 
kuten tämän muita heikommassa asemassa olevan kuluttajaryhmän kohdalla kuuluukin. 

Tarkistus 69
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja direktiivin 
1999/21/EY sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen, uusien riskinarviointien 
tulokset ja ennalta varautumisen 
periaatteen huomioon ottaen komissiolle 
on annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. fr

Tarkistus 70
Henri Weber
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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 ja direktiivin 
1999/21/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 41/2009 sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista 15 artiklan 
mukaisesti viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. fr

Tarkistus 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 ja direktiivin 
1999/21/EY ja asetuksen (EY) N:o 
41/2009 sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista 15 artiklan 
mukaisesti viimeistään [2 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] seuraavien 
seikkojen osalta:

Or. en
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Tarkistus 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 ja direktiivin 
1999/21/EY sekä tieteen ja tekniikan 
kehityksen huomioon ottaen komissiolle on 
annettava valtuudet antaa delegoituja 
asetuksia 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään [vuosi asetuksen voimaantulon 
jälkeen] seuraavien seikkojen osalta:

Or. ro

Tarkistus 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erityisvaatimukset, jotka on asetettu 
torjunta-aineiden käytölle 
maataloustuotteisiin, joita käytetään 
kyseisten elintarvikkeiden valmistuksessa, 
sekä erityisvaatimukset, jotka on asetettu 
tällaisissa elintarvikkeissa esiintyville 
torjunta-ainejäämille;

b) sellaisten aineiden yksilöiminen, jotka 
on kielletty sellaisten maataloustuotteiden
valmistuksessa, joita käytetään kyseisten 
elintarvikkeiden valmistuksessa, kyseisten 
elintarvikkeiden lopullisessa 
koostumuksessa sekä niiden pakkausten 
koostumuksessa;

Or. fr

Tarkistus 74
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausten 
koostumusta koskevat erityisrajoitukset;

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta valvoa tai kieltää imeväisille tai pikkulapsille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden pakkauksissa ainesosat, jotka voivat vaikuttaa tuotteeseen ennen sen käyttöä. 
Tästä on esimerkkinä muun muassa BPA:n käyttö äidinmaidonkorviketölkkien 
sisäpintalakkauksissa, josta se voi siirtyä tuotteeseen.

Tarkistus 75
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

c a) vähimmäiskirjasinkokoa koskevat 
poikkeukset, jotka johtuvat tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä annettavia 
pakollisia tietoja koskevista 
lisävaatimuksista, sekä muista 
luettavuutta koskevista vaatimuksista, 
jotka on määritelty elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 13 artiklan 
2 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Näihin tuoteryhmiin sovellettavia erityisiä merkintävaatimuksia tarkistetaan, ja ne laaditaan 
uudelleen delegoituina säädöksinä. Siinä vaiheessa on tarpeen tarkastella näihin tuotteisiin 



PE480.536v01-00 50/61 AM\889163FI.doc

FI

soveltuvia kuluttajille annettavia tietoja ja luettavuutta koskevia erityisvaatimuksia, jotka 
saattavat edellyttää poikkeamista tavallisille elintarvikkeille asetetusta 
vähimmäiskirjasinkoosta ja tietyistä muista luettavuuskriteereistä.

Tarkistus 76
Amalia Sartori

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

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista elintarvikkeista on toimitettava huomattavasti 
enemmän tietoja kuin tavallisten elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, jotta varmistetaan 
niiden turvallinen käyttö. Näihin tuoteryhmiin sovellettavia erityisiä merkintäsääntöjä 
tarkistetaan, ja ne laaditaan uudelleen delegoituina säädöksinä. Siinä vaiheessa on tarpeen 
tarkastella näihin tuotteisiin soveltuvia kuluttajille annettavia tietoja ja luettavuutta koskevia 
erityisvaatimuksia, jotka saattavat edellyttää poikkeamista vähimmäiskirjasinkoosta ja 
tietyistä muista luettavuuskriteereistä, jotka on asetettu tavallisille elintarvikkeille.

Tarkistus 77
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

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



AM\889163FI.doc 51/61 PE480.536v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista elintarvikkeista on toimitettava huomattavasti 
enemmän tietoja kuin tavallisten elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, jotta varmistetaan 
niiden turvallinen käyttö. 

Tarkistus 78
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio saattaa 2 kohdassa tarkoitetut 
delegoidut asetukset ajan tasalle 15 artiklan 
mukaisesti 7 ja 9 artiklassa asetettujen 
vaatimusten ja tieteen ja tekniikan 
kehityksen mukaisesti.

3. Komissio saattaa 2 kohdassa tarkoitetut 
delegoidut asetukset ajan tasalle 15 artiklan 
mukaisesti 7 ja 9 artiklassa asetettujen 
vaatimusten ja tieteen ja tekniikan 
kehityksen ja uusien riskinarviointien
mukaisesti ottaen huomioon ennalta 
varautumisen periaatteen.

Or. fr

Tarkistus 79
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityisravinnoksi tarkoitettujen ja tieteen 
ja tekniikan kehitykseen perustuvien 
elintarvikkeiden nopean markkinoille 
saattamisen mahdollistamiseksi komissio 
voi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan antaa kahdeksi vuodeksi luvan 
sellaisen elintarvikkeen markkinoille 
saattamiseen, jonka koostumus ei vastaa 
sääntöjä, jotka tässä asetuksessa ja 
säädösvallan siirron perusteella 
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annetuissa asetuksissa vahvistetaan 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
erityisravinnoksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ryhmille. Nämä 
toimenpiteet hyväksytään 15 artiklassa 
tarkoitettua säädösvallan siirtomenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

On lisättävä erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista annetussa direktiivissä 
2009/39/EY esitetty innovaatioita koskeva lauseke. Kyseistä menettelyä käytetään tällä 
hetkellä vain vähän, ja sen käyttöä olisi helpotettava, jotta kuluttajat voivat hyödyntää 
nopeasti elintarvikkeiden kehittymistä.

Tarkistus 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen kiellettävien aineiden 
yksilöiminen voi tapahtua komission 
aloitteesta tai jäsenvaltion tekemästä 
pyynnöstä.

Or. fr

Tarkistus 81
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
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Pikkulapsille tarkoitetut maitovalmisteet
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
mahdollisuudesta laatia erityissäännöksiä 
pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien koostumuksesta 
ja merkitsemisestä ennen 18 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan 
päättymistä.

Or. fr

Perustelu

Jotta jatkossakin voidaan varmistaa muita heikommassa asemassa olevien kuluttajaryhmien 
korkea turvallisuustaso, olisi tarpeen pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tieteellinen lausunto mahdollisuudesta sisällyttää kyseisten maitojen merkitsemiseen ja 
koostumukseen liittyvät erityisvaatimukset komission delegoituihin säädöksiin.

Tarkistus 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne eivät käytettävissä olevien 
tieteellisten tietojen perusteella aiheuta 
turvallisuusriskiä kuluttajien terveyden 
kannalta; sekä

a) ne eivät käytettävissä olevien 
tieteellisten tietojen perusteella aiheuta 
turvallisuusriskiä kuluttajien terveydelle ja 
vaikuttavat todistetusti myönteisesti 
kuluttajien terveyteen; sekä

Or. fr

Tarkistus 83
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 
edellyttämät oikeutetut perusteet, komissio 
hyväksyy välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla unionin 
luettelo saatetaan ajan tasalle 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

2. Komissio laatii viimeistään [kaksi vuotta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
unionin luettelon sallituista, 1 kohdan 
edellytykset täyttävistä aineista, sekä 
päivittää luetteloa antamalla delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti. Unionin 
luetteloon merkitään aineen kohdalle 
aineen spesifikaatio ja tarvittaessa 
käyttöolosuhteet ja sovellettavat 
puhtausvaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 84
Silvia-Adriana Ţicău

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 

2. Komissio laatii viimeistään kuusi 
kuukautta 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 
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Jos 
kyseessä ovat uusista terveysriskeistä 
aiheutuvan äärimmäisen hätätilanteen 
edellyttämät oikeutetut perusteet, komissio 
hyväksyy välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla unionin 
luettelo saatetaan ajan tasalle 14 artiklan 3 
kohdan mukaisesti.

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Jos 
kyseessä ovat uusista terveysriskeistä 
aiheutuvan äärimmäisen hätätilanteen 
edellyttämät oikeutetut perusteet, komissio 
hyväksyy välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla unionin 
luettelo saatetaan ajan tasalle 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 85
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos aine on jo unionin luettelossa ja 
sen valmistusmenetelmä on merkittävästi 
muuttunut tai sen hiukkaskokoa on 
muutettu esimerkiksi nanoteknologian 
avulla, uudella menetelmällä valmistettu 
aine katsotaan eri aineeksi kuin 
alkuperäinen ja unionin luetteloa on 
vastaavasti muutettava ennen kuin ainetta 
voidaan saattaa unionin markkinoille.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 86
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään tämän asetuksen 2 artiklan 3 
kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi (*) 

2. Siirretään tämän asetuksen 2 artiklan 
3 kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle viideksi vuodeksi tämän 
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[(*) perussäädöksen voimaantulopäivä 
tai muu lainsäätäjän asettama päivä.]
alkaen.

asetuksen voimaantulosta. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen viiden vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 87
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään tämän asetuksen 2 artiklan 3 
kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi (*) 
[(*) perussäädöksen voimaantulopäivä 
tai muu lainsäätäjän asettama päivä.] 
alkaen.

2. Siirretään tämän asetuksen 10 ja 
11 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 
viideksi vuodeksi (*) [(*) perussäädöksen 
voimaantulopäivä tai muu lainsäätäjän 
asettama päivä.] alkaen.

Or. fr

Tarkistus 88
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää 18 artiklan 
1 kohdassa määritellyn siirtymäkauden 
loppuun mennessä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan Euroopan parlamentille ja 
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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
a) päättää, että pikkulapsille tarkoitettujen 
maitopohjaisten juomien koostumusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevia 
erityissäännöksiä ei tarvita;
b) esittää SEUT:n 114 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti 
asianmukaiset ehdotukset tämän 
asetuksen muuttamiseksi ja muuttaa 
tämän artiklan mukaisesti asian kannalta 
merkityksellisiä delegoituja säädöksiä 
siten, että ne sisältävät kyseiset 
erityissäännökset.

Or. en

Perustelu

Pikkulapsille tarkoitettuja maitopohjaisia juomia on tällä hetkellä Euroopan markkinoilla 
puitedirektiivissä 2009/39/EY annettujen määräysten mukaisesti. EU:n jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, miten tällaisia tuotteita olisi säänneltävä. Jotta voidaan 
edelleen suojella korkeatasoisesti muita heikommassa asemassa olevia kuluttajaryhmiä, olisi 
hyödyllistä saada Euroopan elintarviketurvallisuusviraston tieteellinen lausunto siitä, onko 
komission delegoituihin säädöksiin suotavaa sisällyttää näille tuotteille erityisiä koostumusta 
ja pakkausmerkintöjä koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan ja 10 
artiklan mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Tarkistus 90
Henri Weber

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 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
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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 92
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 

muuttaminen
Lisätään asetuksen (EU) N:o 1169/2011 
36 artiklan 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"a a) intoleranssia aiheuttavien aineiden, 
kuten gluteenin, puuttumista tai vähäistä 
esiintymistä elintarvikkeessa koskevat 
tiedot"

Or. fr

Perustelu

Gluteenille intoleranttien henkilöiden on voitava hyötyä lainsäädännöstä, joka on sovitettu 
heidän erityistarpeisiinsa. 

Tarkistus 93
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
18 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

18 b artikla
Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu 
korvaamaan erittäin voimakkaan 

lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta
Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2015 kertomuksen, jossa 
arvioidaan tarvetta yhdenmukaistaa 
sääntöjä, jotka koskevat sellaisten 
elintarvikkeiden koostumusta ja 
merkitsemistä, jotka on tarkoitettu 
korvaamaan erittäin voimakkaan 
lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta. 
Komissio voi liittää kertomukseen 
ehdotuksia asiaan liittyvien unionin 
säännösten muuttamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Komission on esitettävä kertomus tarpeesta yhdenmukaistaa säädöksiä, jotka koskevat 
sellaisten elintarvikkeiden koostumusta ja merkitsemistä, jotka on tarkoitettu korvaamaan 
erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta, kuluttajien suojelemiseksi ja 
sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi.

Tarkistus 94
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jollei komission asetuksessa (EY) 
N:o 1881/2006 määritellyistä tiettyjen 
vierasaineiden enimmäismääristä muuta 
johdu, sovelletaan tällä hetkellä 
markkinoilla oleviin pikkulapsille 
tarkoitettuihin maitopohjaisiin juomiin 
1 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden 
ajan asetuksessa (EY) N:o 2073/2005 
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määriteltyjä mikrobiologisia vaatimuksia.

Or. fr


