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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdotti tammikuussa 2008 uuselintarvikkeita koskevan unionin lainsäädännön 
muuttamista (2008/0002(COD)). Lainsäädäntömenettely kariutui kuitenkin 
sovitteluvaiheessa, mikä johtui lähinnä siitä, ettei kyetty pääsemään sopimukseen kloonatuista 
eläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden sisällyttämisestä asetuksen soveltamisalaan.
Komissio hyväksyi joulukuussa 2013 tarkistetun paketin toimenpiteistä, jotka koskevat 
eläinten kloonausta ja uuselintarvikkeita.

Ehdotetussa uuselintarvikkeita koskevassa asetuksessa ei enää käsitellä kloonatuista eläimistä 
peräisin olevia elintarvikkeita, sillä ne kuuluvat nyt paketin erilliseen ehdotukseen. 
Valmistelija pitää myönteisenä, että kloonieläimistä peräisin olevat elintarvikkeet on jätetty 
pois tämän asetuksen soveltamisalasta, ja niistä on annettu erillinen ehdotus, mikä vastaa 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jo aiemmin esittämää pyyntöä. 
Ehdotusta ei myöskään sovelleta asetuksen (EY) N:o 1829/20031 soveltamisalaan kuuluviin 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin.

Uuselintarvikkeita koskevalla ehdotuksella pyritään muuttamaan nykyistä uuselintarvikkeiden 
alan lainsäädäntöä (asetus (EY) N:o 258/972 ja asetus (EY) N:o 1852/20013), jotta voidaan 
päivittää ja yksinkertaistaa nykyisiä hyväksyntämenettelyjä ja ottaa huomioon unionin 
lainsäädännön hiljattainen kehitys. Komissio aikoo ottaa asetusehdotuksella käyttöön 
keskitetyn hyväksyntäjärjestelmän, jonka olisi määrä antaa lisävarmuutta niille, jotka hakevat 
hyväksyntää uuselintarvikkeelle. Lisäksi olisi tarkoitus yksinkertaistaa ja nopeuttaa 
hyväksyntäprosessia. Valmistelija on samaa mieltä siitä, että nykyistä hyväksyntämenettelyä 
on yksinkertaistettava, mutta hän katsoo, että elintarvikkeiden turvallisuus ja kuluttajien 
terveys olisi asetettava etusijalle uuselintarvikkeita koskevan hyväksyntämenettelyn kaikissa 
vaiheissa. Unionin olisi myös ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti huolehdittava, että 
sen kansalaisilla on täydet takeet unionin markkinoille saatettujen elintarvikkeiden 
turvallisuudesta.

Ehdotuksessa otetaan myös käyttöön yksinkertaistettu hyväksyntäprosessi, jota sovelletaan 
kolmansista maista peräisin oleviin perinteisiin elintarvikkeisiin, jotta nykyisin sovellettava 
hidas prosessi ei aiheuttaisi kaupan esteitä. Elintarvike voidaan saattaa unionin markkinoille, 
jos sen turvallinen käyttöhistoria voidaan osoittaa ja jos jäsenvaltiot ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) eivät esitä turvallisuuteen liittyviä vastalauseita. 
Valmistelija katsoo myös, että kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden olisi 
täytettävä vastaavat vaatimukset kuin mitä unionissa tuotetuilta elintarvikkeilta edellytetään.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, 

muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, 

uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).
3 Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, yksityiskohtaisista säännöistä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja 

suojaamisesta (EYVL L 253, 21.9.2001, s. 17).
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Valmistelija katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi voitava kuulla komissiota ja muita 
jäsenvaltioita, kun niiden on vaikea päättää elintarvikealan toimijoiden antamien tietojen 
perusteella, kuuluuko jokin tietty elintarvike asetuksen soveltamisalaan vai ei.

Kun arvioidaan sellaisen uuselintarvikkeen turvallisuutta, jolla on määrä korvata jokin 
samanlainen elintarvike, EFSAn on varmistettava, että kuluttajalle ei aiheudu 
ravitsemuksellista haittaa korvattavaan elintarvikkeeseen verrattuna.

Komissio ehdottaa, että alustava unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista ja 
kolmannesta maasta tulevista perinteisistä elintarvikkeista vahvistettaisiin 
täytäntöönpanosäädöksellä. Uuselintarvikkeiden luettelo on kuitenkin olennainen osa, joka 
olisi sisällytettävä perussäädökseen (liitteenä). Luetteloa olisi voitava myös päivittää 
käyttämättä yhtä pitkällistä menettelyä kuin perussäädöksen yhteydessä, joten on syytä 
käyttää delegoituja säädöksiä.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin elintarvikepolitiikan 
toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten 
terveyden ja kuluttajien etujen 
korkeatasoinen suoja sekä 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
taattava samalla avoimuus.

(2) Unionin elintarvikepolitiikan 
toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten 
terveyden, kuluttajien etujen ja ympäristön
korkeatasoinen suoja sekä 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
taattava samalla avoimuus ja eläinten 
terveyden suojelu. Lisäksi olisi 
sovellettava ennalta varautumisen 
periaatetta sellaisena kuin se on 
vahvistettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
178/20021 a.

__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 
28 päivänä tammikuuta 2002, 
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elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Unionin lainsäädännössä säädettyjä 
vaatimuksia olisi sovellettava kaikkiin 
unionin markkinoille saatettuihin 
elintarvikkeisiin, mukaan lukien 
kolmansista maista peräisin olevat 
elintarvikkeet.

Perustelu

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta hyväksyi tämän tarkistuksen vuoden 
2008 ehdotusta koskevan lausunnon ensimmäisessä käsittelyssä (2008/0002(COD). Lienee 
tarpeen todeta, että unionin vaatimuksia olisi sovellettava myös tuotuihin elintarvikkeisiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 258/97 1 artiklassa 
säädettyjä uuselintarvikkeiden luokkia olisi 
selkeytettävä ja päivitettävä korvaamalla 
nykyiset luokat viittauksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/200215 2 artiklassa säädettyyn 
elintarvikkeen yleiseen määritelmään.

(5) Asetuksen (EY) N:o 258/97 1 artiklassa 
säädettyjä uuselintarvikkeiden luokkia olisi 
selkeytettävä ja päivitettävä.

__________________
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15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 
päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Elintarvikkeita ja elintarvikkeiden 
ainesosia, jotka kuuluvat seuraaviin 
luokkiin, olisi pidettävä tämän asetuksen 
mukaisina uuselintarvikkeina: 
elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, joilla on uusi tai 
tarkoituksellisesti muunnettu 
perusmolekyylirakenne, elintarvikkeet ja 
elintarvikkeiden ainesosat, jotka 
koostuvat tai ovat peräisin mikro-
organismeista, sienistä tai levistä taikka 
muista biologista tai mineraalista 
alkuperää olevista aineista, kasveja tai 
niiden osia sisältävät, niistä koostuvat tai 
niistä peräisin olevat elintarvikkeet, 
lukuun ottamatta kasveja, jotka on saatu 
perinteisillä lisäämismenetelmillä ja joilla 
on turvallinen käyttöhistoria unionin 
markkinoilla, jos kyseiset menetelmät 
eivät aiheuta elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa 
merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
sen ravintoarvoon, käyttäytymiseen 
aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin, ja hyönteisiä tai 
niiden osia sisältävät, niistä koostuvat tai 
niistä peräisin olevat elintarvikkeet.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus 
asetuksen (EY) N:o 258/97 sääntöjen 
kanssa, uuselintarvikkeiden 
määritysperusteena olisi pidettävä edelleen 
sitä, ettei uuselintarviketta ole käytetty 
unionissa ihmisravintona merkittävässä 
määrin ennen asetuksen (EY) N:o 258/97 
voimaantulopäivää eli 15 päivää 
toukokuuta 1997. Käyttö unionissa 
tarkoittaa myös käyttöä jossakin 
jäsenvaltiossa riippumatta siitä, milloin eri 
jäsenvaltiot ovat liittyneet Euroopan 
unioniin.

(6) Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus 
asetuksen (EY) N:o 258/97 sääntöjen 
kanssa, uuselintarvikkeiden 
määritysperusteena olisi pidettävä edelleen 
sitä, ettei uuselintarviketta ole käytetty 
unionissa ihmisravintona merkittävässä 
määrin tai saatettu markkinoille ennen 
asetuksen (EY) N:o 258/97 
voimaantulopäivää eli 15 päivää 
toukokuuta 1997. Käyttö unionissa 
tarkoittaa myös käyttöä jossakin 
jäsenvaltiossa riippumatta siitä, milloin eri 
jäsenvaltiot ovat liittyneet Euroopan 
unioniin.

Perustelu

Tämä johtuu 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaan ehdotetuista muutoksista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Elintarvikkeiden tuotantoprosesseihin 
liittyvällä uudella teknologialla saattaa olla 
vaikutusta elintarvikkeisiin ja siten 
elintarvikkeiden turvallisuuteen. Sen 
vuoksi olisi myös täsmennettävä, että 
elintarviketta olisi pidettävä 
uuselintarvikkeena, jos kyseiseen 
elintarvikkeeseen sovelletaan 
tuotantoprosessia, jota ei aiemmin käytetty 
elintarviketuotannossa unionissa, tai jos 

(7) Elintarvikkeiden tuotantoprosesseihin 
liittyvällä uudella teknologialla saattaa olla 
vaikutusta elintarvikkeisiin ja siten 
elintarvikkeiden turvallisuuteen ja 
ympäristöön. Sen vuoksi olisi myös 
täsmennettävä, että elintarviketta olisi 
pidettävä uuselintarvikkeena, jos kyseiseen 
elintarvikkeeseen sovelletaan 
tuotantoprosessia, jota ei aiemmin käytetty 
elintarviketuotannossa unionissa, tai jos 
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elintarvikkeeseen sisältyy Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1169/201116 2 artiklan 2 kohdan t 
alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai elintarvikkeet 
koostuvat niistä.

elintarvikkeeseen sisältyy Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1169/201116 2 artiklan 2 kohdan t 
alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai elintarvikkeet 
koostuvat niistä.

__________________ __________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 
muuttamisesta sekä komission direktiivin 
87/250/ETY, neuvoston direktiivin 
90/496/ETY, komission direktiivin 
1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/13/EY, 
komission direktiivien 2002/67/EY ja 
2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) 
N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 
304, 22.11.2011, s. 18).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 
muuttamisesta sekä komission direktiivin 
87/250/ETY, neuvoston direktiivin 
90/496/ETY, komission direktiivin 
1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/13/EY, 
komission direktiivien 2002/67/EY ja 
2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) 
N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 
304, 22.11.2011, s. 18).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jos direktiivin 2002/46/EY, asetuksen 
(EY) N:o 1925/2006 tai asetuksen (EU) 
N:o 609/2013 mukaisesti käytetyn aineen 
tuotantoprosessi tai partikkelikoko muuttuu 
merkittävästi esimerkiksi nanoteknologian 
vuoksi, sillä saattaa olla vaikutusta 
elintarvikkeeseen ja siten elintarvikkeen 
turvallisuuteen. Sen vuoksi tällaista ainetta 
olisi pidettävä uuselintarvikkeena tämän 
asetuksen nojalla, ja se olisi ensin 
arvioitava uudelleen tämän asetuksen 
mukaisesti ja sen jälkeen asiaa koskevan 
erityislainsäädännön mukaisesti.

(9) Jos direktiivin 2002/46/EY, asetuksen 
(EY) N:o 1925/2006 tai asetuksen (EU) 
N:o 609/2013 mukaisesti käytetyn aineen 
tuotantoprosessi tai partikkelikoko muuttuu 
merkittävästi esimerkiksi nanoteknologian 
vuoksi, sillä saattaa olla vaikutusta 
elintarvikkeeseen ja siten elintarvikkeen 
turvallisuuteen. Sen vuoksi tällaista ainetta 
olisi pidettävä uuselintarvikkeena tämän 
asetuksen nojalla, ja se olisi ensin 
arvioitava uudelleen tämän asetuksen 
mukaisesti perusteellisen riskinarvioinnin 
jälkeen ja sen jälkeen asiaa koskevan 
erityislainsäädännön mukaisesti.
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Perustelu

Tämä johtuu 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohtaan ehdotetuista muutoksista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kolmansista maista tulevien 
perinteisten elintarvikkeiden saattamista 
unionin markkinoille olisi helpotettava, 
kun turvallinen käyttöhistoria jossakin
kolmannessa maassa on osoitettu. Tällaisia 
elintarvikkeita on täytynyt kuluttaa 
kyseisessä kolmannessa maassa vähintään 
25 vuoden ajan osana maan suuren
väestönosan tavanomaista ruokavaliota. 
Turvalliseen käyttöhistoriaan ei saisi 
sisällyttää käyttöä muuhun kuin 
elintarviketarkoitukseen tai käyttöä 
muutoin kuin osana tavanomaista 
ruokavaliota.

(11) Kolmansista maista tulevien 
perinteisten elintarvikkeiden saattamista 
unionin markkinoille olisi helpotettava, 
kun turvallinen käyttöhistoria jossakin 
kolmannessa maassa on osoitettu. Tällaisia 
elintarvikkeita on täytynyt kuluttaa 
kyseisessä kolmannessa maassa vähintään 
25 vuoden ajan osana maan merkittävän
väestönosan tavanomaista päivittäistä
ruokavaliota. Niiden 
turvallisuusarvioinnissa ja 
hallinnoinnissa olisi otettava huomioon 
niiden turvallinen käyttöhistoria 
kyseisessä kolmannessa maassa, lukuun 
ottamatta käyttöä muuhun kuin 
elintarviketarkoitukseen, käyttöä muutoin 
kuin osana tavanomaista ruokavaliota sekä 
käyttöä lääketieteellisiin tarkoituksiin. 
Olisi myös otettava huomioon, että 
kolmansista maista tulevien 
elintarvikkeiden rakenne ja ominaisuudet 
voivat vaihdella ilmasto-olojen mukaan.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun määritetään, onko 
elintarviketta käytetty unionissa 
ihmisravinnoksi merkittävässä määrin 
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kolmannen maan väestön keskuudessa, 
perusteena olisi pidettävä elintarvikealan 
toimijoiden toimittamia tietoja, joiden 
tueksi voidaan tarvittaessa esittää 
kolmansissa maissa saatavilla olevia 
muita tietoja. Jos tiedot elintarvikkeen 
käytöstä ihmisravinnoksi ovat 
riittämättömät, tällaisten tietojen 
keräämiseksi olisi perustettava 
yksinkertainen ja avoin menettely, jossa 
ovat mukana komissio, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
(jäljempänä ”EFSA”) ja elintarvikealan 
toimijat. Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa tällaisen 
kuulemisen eri vaiheiden 
määrittelemiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään käsitettä ”käytetty merkittävässä määrin”.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa sen päättämiseksi, 
kuuluuko tietty elintarvike 
uuselintarvikkeen määritelmän piiriin ja 
sovelletaanko siihen sen vuoksi 
uuselintarvikkeita koskevia sääntöjä 
tämän asetuksen mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Kun määritetään, onko elintarviketta 
käytetty unionissa ihmisravinnoksi 
merkittävässä määrin ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, perusteena olisi pidettävä 
elintarvikealan toimijoiden toimittamia 
tietoja, joiden tueksi voidaan tarvittaessa 
esittää jäsenvaltioissa saatavilla olevia 
muita tietoja. Elintarvikealan toimijoiden 
olisi kuultava jäsenvaltioita, jos ne eivät 
ole varmoja sen elintarvikkeen asemasta, 
jonka ne aikovat saattaa markkinoille. Jos 
tietoja elintarvikkeen käytöstä 
ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997 ei ole saatavilla tai jos 
tiedot ovat riittämättömät, tällaisten 
tietojen keräämiseksi olisi perustettava 
yksinkertainen ja avoin menettely, jossa 
ovat mukana komissio, jäsenvaltiot ja 
elintarvikealan toimijat. Komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tällaisen 
kuulemisprosessin menettelyn eri 
vaiheiden määrittelemiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus – ei vaikuta suomenkieliseen versioon – koskee ranskalaista versiota.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Uuselintarvikkeet olisi hyväksyttävä 
ja niitä saisi käyttää ainoastaan, jos ne 
täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut 
vaatimukset. Uuselintarvikkeiden olisi 
oltava turvallisia eikä niiden käyttö saisi 
johtaa kuluttajia harhaan. Jos 
uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata 
toinen elintarvike, se ei sen vuoksi saisi 
poiketa kyseisestä elintarvikkeesta siten, 
että sen käyttö olisi ravitsemuksellisesti 

(17) Uuselintarvikkeet olisi hyväksyttävä 
ja niitä saisi käyttää ainoastaan, jos ne 
täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut 
vaatimukset. Uuselintarvikkeiden olisi 
oltava turvallisia ja niiden turvallisuuden 
arvioinnin olisi perustuttava ennalta 
varautumisen periaatteeseen, josta 
säädetään asetuksen (EY) N:o 178/2002 
7 artiklassa. Niiden käyttö ei myöskään
saisi johtaa kuluttajia harhaan. Kuluttajille 
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vähemmän edullista kuluttajalle. olisi tämän vuoksi annettava tietoa 
uuselintarvikkeiden sisällöstä ja 
ainesosista sekä niiden valmistuksessa 
käytetystä teknologiasta. Siksi tuotteiden 
merkintävaatimukset ovat erittäin 
tärkeitä, erityisesti jos uuselintarvike on 
valmistettu uusia kasvatus- tai 
viljelymenetelmiä, uusia materiaaleja tai 
uusia tuotantomenetelmiä käyttäen.
Vastaavasti jos uuselintarvikkeella on 
tarkoitus korvata toinen elintarvike, se ei 
sen vuoksi saisi poiketa kyseisestä 
elintarvikkeesta siten, että sen käyttö olisi 
ravitsemuksellisesti vähemmän edullista 
kuluttajalle tai että sen laatu olisi 
huonompi.

Perustelu

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta hyväksyi tämän tarkistuksen 
ensimmäisen osan vuoden 2008 ehdotusta koskevan lausunnon ensimmäisessä käsittelyssä 
(2008/0002(COD). Lienee tarpeen todeta, että asiassa olisi sovellettava ennalta varautumisen 
periaatetta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Uuselintarvikkeita olisi voitava saattaa 
markkinoille tai käyttää ihmisravinnoksi 
tarkoitetuissa elintarvikkeissa vain, jos ne 
sisältyvät unionin luetteloon niistä 
uuselintarvikkeista, jotka on hyväksytty 
markkinoille saatettavaksi unionissa, 
jäljempänä ’unionin luettelo’. Sen vuoksi 
on aiheellista vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä
uuselintarvikkeiden unionin luettelo 
sisällyttämällä unionin luetteloon 
uuselintarvikkeet, jotka on jo hyväksytty 
tai joista on tehty ilmoitus asetuksen (EY) 
N:o 258/97 4, 5 tai 7 artiklan mukaisesti, 
sekä mahdolliset voimassa olevat 
hyväksyntää koskevat edellytykset. Koska 

(18) Uuselintarvikkeita olisi voitava saattaa 
markkinoille tai käyttää ihmisravinnoksi 
tarkoitetuissa elintarvikkeissa vain, jos ne 
sisältyvät unionin luetteloon niistä 
uuselintarvikkeista, jotka on hyväksytty 
markkinoille saatettavaksi unionissa, 
jäljempänä ’unionin luettelo’. Sen vuoksi 
on aiheellista vahvistaa uuselintarvikkeiden 
unionin luettelo sisällyttämällä unionin 
luetteloon uuselintarvikkeet, jotka on jo 
hyväksytty tai joista on tehty ilmoitus 
asetuksen (EY) N:o 258/97 4, 5 tai 
7 artiklan mukaisesti, sekä mahdolliset 
voimassa olevat hyväksyntää koskevat 
edellytykset.
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näiden uuselintarvikkeiden turvallisuus 
on jo arvioitu, niitä on tuotettu ja pidetty 
kaupan laillisesti unionissa eivätkä ne ole 
aiheuttaneet terveyteen liittyviä ongelmia 
aiemmin, unionin luettelon laatimista 
varten olisi käytettävä aluksi neuvoa-
antavaa menettelyä.

Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) On aiheellista hyväksyä uuselintarvike 
päivittämällä unionin luetteloa tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten ja 
menettelyjen mukaisesti. Käyttöön olisi 
otettava menettely, joka on tehokas, nopea 
ja avoin. Sellaisten kolmansista maista 
tulevien perinteisten elintarvikkeiden 
osalta, joilla on turvallinen käyttöhistoria, 
on aiheellista säätää nopeammasta ja 
yksinkertaisemmasta menettelystä unionin 
luettelon päivittämiseksi, jos perusteltuja 
turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei 
esitetä. Koska unionin luettelon 
päivittäminen edellyttää tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten soveltamista, 
komissiolle olisi siirrettävä tähän liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa.

(19) On aiheellista hyväksyä uuselintarvike 
päivittämällä unionin luetteloa tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten ja 
menettelyjen mukaisesti. Käyttöön olisi 
otettava menettely, joka on tehokas, nopea 
ja avoin. Sellaisten kolmansista maista 
tulevien perinteisten elintarvikkeiden 
osalta, joilla on turvallinen käyttöhistoria, 
on aiheellista säätää nopeammasta ja 
yksinkertaisemmasta menettelystä unionin 
luettelon päivittämiseksi, jos perusteltuja 
turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei 
esitetä. Luettelon olisi oltava helposti 
saatavilla ja täysin avoin. Komissiolle olisi 
siksi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti unionin luettelon 
päivittämiseksi.

Perustelu

Kyseiset toimenpiteet ovat soveltamisalaltaan yleisiä ja ne on tarkoitettu tiettyjen, muiden 
kuin asetuksen keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi, joten komissiolle olisi 
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siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
luettelon päivittämiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Olisi myös säädettävä 
uuselintarvikkeista johtuvien 
turvallisuusriskien arviointiperusteista. 
Uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
tällaiset arvioinnit olisi annettava 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
jäljempänä ’EFSA’, tehtäväksi.

(20) Olisi myös laadittava selkeät 
määritelmät ja säädettävä 
uuselintarvikkeista johtuvien 
turvallisuusriskien arviointiperusteista. 
Uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
tällaiset arvioinnit olisi annettava EFSAn 
tehtäväksi. EFSAn olisi suoritettava 
arvioinnit avoimesti ja perustettava 
verkosto jäsenvaltioiden sekä 
uuselintarvikkeita ja prosesseja 
käsittelevän neuvoa-antavan komitean 
kanssa. Kaikki uudet ominaispiirteet, 
joilla saattaa olla terveysvaikutuksia, olisi 
arvioitava erikseen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kloonatuista eläimistä peräisin 
olevia elintarvikkeita on säännelty 
asetuksella (EY) N:o 258/1997, ja niitä on 
tarkoitus käsitellä kloonieläimistä 
peräisin olevien elintarvikkeiden 
markkinoille saattamisesta annettavassa 
direktiivissä. Kloonatuista eläimistä 
peräisin olevat elintarvikkeet olisi tässä 
yhteydessä jätettävä tämän 
uuselintarvikkeita koskevan asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa, että asetus pannaan 
yhdenmukaisesti täytäntöön unionin 
luettelon päivittämiseksi siltä osin kuin on 
kyse sellaisten kolmansista maista 
tulevien perinteisten elintarvikkeiden 
lisäämisestä, joiden osalta ei ole ilmoitettu 
turvallisuutta koskevista vastalauseista.

Poistetaan.

Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Uuselintarvikkeen määritelmään,
uuselintarvikkeen aseman määrittämistä 
koskevaan kuulemisprosessiin, unionin 
luettelon muihin päivityksiin, 
elintarvikkeiden unionin luetteloon 
lisäämistä koskevien hakemusten tai 
ilmoitusten laatimiseen ja esittämiseen, 
hakemusten tai ilmoitusten 
asianmukaisuuden tarkastamiseen liittyviin 
järjestelyihin, luottamuksellisuuskohteluun 
ja siirtymäsäännöksiin liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi harjoitettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(28) Uuselintarvikkeen aseman 
määrittämistä koskevaan 
kuulemisprosessiin, elintarvikkeiden 
unionin luetteloon lisäämistä koskevien 
hakemusten tai ilmoitusten laatimiseen ja 
esittämiseen, hakemusten tai ilmoitusten 
asianmukaisuuden tarkastamiseen liittyviin 
järjestelyihin ja
luottamuksellisuuskohteluun liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi harjoitettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.
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asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.

__________________ __________________
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden muutosten kanssa, joita on tehty täytäntöönpanovallan tai 
säädösvallan siirtoa koskeviin artikloihin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat ’uuselintarvikkeen’ 
määritelmää, uuselintarvikkeen ja 
kolmansista maista peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen määritelmää, 
unionin luettelon päivittämistä ja 
siirtymätoimenpiteiden hyväksymistä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden muutosten kanssa, joita on tehty täytäntöönpanovallan tai 
säädösvallan siirtoa koskeviin artikloihin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöt 
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamisesta unionissa, jotta varmistetaan
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
tarjotaan samalla korkeatasoinen
ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen
suojelu.

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöt
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamisesta unionissa, jotta voidaan 
saavuttaa korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja kuluttajien etujen suojelu ja 
ympäristönsuojelu ja varmistaa samalla
sisämarkkinoiden tehokas toiminta, 
avoimuus, innovoinnin edistäminen 
maatalous- ja elintarviketuotantoalalla ja 
tarvittaessa eläinten terveyden suojelu.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) [kloonieläimistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille 
saattamisesta] annetun neuvoston 
direktiivin XXX/XX/EU soveltamisalaan 
kuuluviin elintarvikkeisiin.

Poistetaan.

Tarkistus 22

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

2 a. Kloonatuista eläimistä peräisin olevia 
elintarvikkeita ei sisällytetä unionin 
luetteloon uuselintarvikkeista.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) ’uuselintarvikkeella’ kaikkia 
elintarvikkeita, joita ei käytetty unionissa 
merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997 
riippumatta siitä, milloin eri jäsenvaltiot 
ovat liittyneet unioniin, ja joihin sisältyvät 
erityisesti seuraavat:

a) ’uuselintarvikkeella’ kaikkia 
elintarvikkeita, joita ei käytetty unionissa 
merkittävässä määrin ihmisravinnoksi tai 
pidetty kaupan ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997 riippumatta siitä, milloin 
eri jäsenvaltiot ovat liittyneet unioniin, ja 
jotka kuuluvat vähintään yhteen 
seuraavista luokista:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan oikeusvarmuutta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – -i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-i a) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, joilla on uusi tai 
tarkoituksellisesti muunnettu 
perusmolekyylirakenne;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 2 kohta – a alakohta – -i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-i b) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
mikro-organismeista, sienistä tai levistä 
taikka muista biologista tai mineraalista 
alkuperää olevista aineista;

Perustelu

Tarkoituksena on asetuksen mukauttaminen uuteen teknologiaan ja samalla unionin 
markkinoille saatettuihin uuselintarvikkeisiin.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

-ic) kasveja tai niiden osia sisältävät, 
niistä koostuvat tai niistä peräisin olevat 
elintarvikkeet, lukuun ottamatta kasveja, 
jotka on saatu perinteisillä 
lisäämismenetelmillä ja joilla on 
turvallinen käyttöhistoria unionin 
markkinoilla, jos kyseiset menetelmät 
eivät aiheuta elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa 
merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
sen ravintoarvoon, käyttäytymiseen 
aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin;
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) elintarvikkeet, joihin sovelletaan uutta
tuotantomenetelmää, jota ei ole käytetty 
unionissa elintarviketuotannossa ennen 
15 päivää toukokuuta 1997, jos tämä 
tuotantomenetelmä aiheuttaa 
elintarvikkeen koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksiin;

i) elintarvikkeet, jotka on valmistettu
tuotantomenetelmällä, jota ei ole käytetty 
unionissa elintarviketuotannossa ennen 
15 päivää toukokuuta 1997 ja joka 
aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa 
tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, 
jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksiin, jotka 
todetaan riskinarvioinnin perusteella;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

i a) hyönteisiä tai niiden osia sisältävät, 
niistä koostuvat tai niistä peräisin olevat 
elintarvikkeet;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– on sovellettu tämän kohdan i 
alakohdassa tarkoitettua uutta
tuotantoprosessia; tai

– on sovellettu tuotantoprosessia, jota ei 
ole käytetty unionissa 
elintarviketuotannossa ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997; tai
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään määräaikoja.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’elintarvikkeen turvallisella 
käyttöhistorialla kolmannessa maassa’ sitä, 
että kyseisen elintarvikkeen turvallisuus on 
vahvistettu sen koostumusta koskevien 
tietojen ja niiden kokemusten perusteella, 
joita on saatu sen vähintään 25 vuotta 
kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin 
kolmannen maan suuren väestönosan 
tavanomaisessa ruokavaliossa ennen 
13 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemistä;

c) ’elintarvikkeen turvallisella 
käyttöhistorialla kolmannessa maassa’ sitä, 
että kyseisen elintarvikkeen turvallisuus on 
vahvistettu sen koostumusta koskevien 
tietojen ja niiden kokemusten perusteella, 
joita on saatu sen vähintään 25 vuotta 
kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin 
kolmannen maan merkittävän väestönosan 
tavanomaisessa ruokavaliossa ennen 
13 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemistä;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään tekstiä ja sana ”merkittävä” vaikuttaa sopivammalta.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ’kloonatuilla eläimillä’ eläimiä, jotka
on tuotettu suvuttoman, keinotekoisen 
lisääntymismenetelmän avulla yksittäisen 
eläimen geneettisesti identtisen tai lähes 
identtisen jäljennöksen tuottamiseksi;
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 
määritelmän osalta

Siirretty säädösvalta 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 
määritelmän osalta

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissio voi päättää
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
tietty elintarvike 2 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 
määritelmän piiriin.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 a artiklan 
mukaisesti päätettäessä, kuuluuko tietty 
elintarvike 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 
määritelmän piiriin.

Perustelu

On parempi turvautua säädösvallan siirtoon tehtäessä esimerkiksi ”uuselintarvikkeen” 
määritelmää koskevia yleisluonteisia päätöksiä, jotka määrittävät asetuksen soveltamisalan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikealan toimijoiden on 
varmennettava, kuuluuko elintarvike, joka 
niillä on tarkoituksena saattaa unionin 
markkinoille, tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus – ei vaikuta suomenkieliseen versioon – koskee ranskalaista versiota.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijoiden on kuultava 
jäsenvaltioita, jos ne eivät ole varmoja 
siitä, kuuluuko elintarvike, joka niillä on 
tarkoituksena saattaa unionin markkinoille, 
tämän asetuksen soveltamisalaan. Tällöin 
elintarvikealan toimijoiden on toimitettava 
pyynnöstä tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle, 
jotta se voi määrittää etenkin sen, missä 
määrin kyseistä elintarviketta käytettiin 
ihmisravinnoksi unionissa ennen 15 
päivää toukokuuta 1997.

2. Elintarvikealan toimijoiden on kuultava 
jäsenvaltioita, jos ne eivät ole varmoja 
siitä, kuuluuko elintarvike, joka niillä on 
tarkoituksena saattaa unionin markkinoille, 
tämän asetuksen soveltamisalaan. Tällöin 
elintarvikealan toimijoiden on toimitettava 
kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle, jotta 
se voi määrittää, kuuluuko elintarvike 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

Perustelu

Elintarvikealan toimijoiden on ilmoitettava kaikki relevantit tiedot uudesta tuotteesta, jonka 
ne haluavat saattaa markkinoille, jotta voidaan määrittää, onko kyseessä uuselintarvike.

Tarkistus 37

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

2 a. Jäsenvaltiot voivat kuulla komissiota 
ja muita jäsenvaltioita määrittääkseen, 
kuuluuko elintarvike asetuksen 
soveltamisalaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava kuulla komissiota ja jäsenvaltioita, jos ne ovat epävarmoja sen 
suhteen, kuuluuko elintarvike asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii ja päivittää unionin 
luettelon uuselintarvikkeista, joiden 
markkinoille saattaminen unionissa on 
hyväksytty 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, 
jäljempänä ’unionin luettelo’.

1. Liitteessä vahvistetaan unionin luettelo
uuselintarvikkeista, joiden markkinoille 
saattaminen unionissa on hyväksytty 6 ja 
8 artiklan mukaisesti, jäljempänä ’unionin 
luettelo’.

Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vain uuselintarvikkeita, jotka on 
hyväksytty ja sisällytetty unionin 
luetteloon, voidaan saattaa markkinoille 
unionissa sellaisenaan ja käyttää 
elintarvikkeissa luettelossa täsmennetyin 
edellytyksin.

2. Vain uuselintarvikkeita, jotka on 
hyväksytty ja sisällytetty unionin 
luetteloon, voidaan saattaa markkinoille 
unionissa sellaisenaan ja käyttää luettelossa 
täsmennetyin edellytyksin ja 
merkintävaatimusten mukaisesti.
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Perustelu

Uuselintarvikkeisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1169/2011 mukaisia 
merkintävaatimuksia.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio saattaa unionin luettelon 
julkisesti saataville verkkosivustollaan.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se ei käytettävissä olevien tieteellisten 
tietojen perusteella aiheuta 
turvallisuusriskiä ihmisten terveydelle;

a) se ei käytettävissä olevien tieteellisten 
tietojen sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 
7 artiklassa tarkoitetun ennalta 
varautumisen periaatteen soveltamisen
perusteella aiheuta turvallisuusriskiä 
ihmisten terveydelle tai tarvittaessa 
ympäristölle;

Perustelu

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta hyväksyi tämän tarkistuksen 
ensimmäisen osan vuoden 2008 ehdotusta koskevan lausunnon ensimmäisessä käsittelyssä 
(2008/0002(COD). Lienee tarpeen todeta, että asiassa olisi sovellettava ennalta varautumisen 
periaatetta.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan; b) sen käyttö ei johda kuluttajaa ainakaan 
olennaisesti harhaan;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.

Unionin luettelon alustava laatiminen

Komissio laatii 
täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 
…23 unionin luettelon sisällyttämällä 
siihen uuselintarvikkeet, jotka on 
hyväksytty tai joista on tehty ilmoitus 
asetuksen (EY) N:o 258/97 4, 5 ja 7 
artiklan nojalla, sekä mahdolliset 
voimassa olevat hyväksyntää koskevat 
edellytykset.

Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

__________________
23 Publications Office: please insert date:
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten edellytysten, eritelmien tai 
rajoitusten lisääminen, poistaminen tai 
muuttaminen, jotka liittyvät 
uuselintarvikkeen sisällyttämiseen unionin 
luetteloon.

c) sellaisten eritelmien, käyttöedellytysten, 
erityismerkintöjä koskevien
lisävaatimusten tai markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevien 
vaatimusten lisääminen, poistaminen tai 
muuttaminen, jotka liittyvät 
uuselintarvikkeen sisällyttämiseen unionin 
luetteloon.

Perustelu

Unionin luettelossa uuselintarvikkeista olisi ilmoitettava selvästi, mitä ehtoja asetettiin, kun 
lupia myönnettiin.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa säädettyyn 
uuselintarvikkeen unionin luettelossa 
olevaan merkintään on sisällyttävä tarpeen 
mukaan seuraavat:

3. Edellä 2 kohdassa säädettyyn 
uuselintarvikkeen unionin luettelossa 
olevaan merkintään on sisällyttävä 
seuraavat:

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uuselintarvikkeen eritelmä; a) uuselintarvikkeen ja teknologisen 
menetelmän eritelmä;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
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8 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) hakijan nimi ja osoite;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset, joiden mukaisesti 
uuselintarviketta saa käyttää, jotta vältetään 
erityisesti mahdolliset haitalliset 
vaikutukset tiettyihin väestöryhmiin, 
saannin enimmäistason ylittyminen sekä 
riskit liiallisen käytön tapauksessa;

b) tarpeen mukaan edellytykset, joiden 
mukaisesti uuselintarviketta saa käyttää, 
jotta vältetään erityisesti mahdolliset 
haitalliset vaikutukset tiettyihin 
väestöryhmiin, saannin enimmäistason 
ylittyminen sekä riskit liiallisen käytön 
tapauksessa;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erityismerkintöjä koskevat 
lisävaatimukset, jotta loppukuluttajalle 
voidaan tiedottaa elintarvikkeen 
erityisominaisuuksista, kuten 
koostumuksesta, ravintoarvosta tai 
ravitsemuksellisista vaikutuksista, ja 
elintarvikkeen tarkoitetusta käytöstä, 
joiden seurauksena uuselintarvike ei enää 
vastaa olemassa olevaa elintarviketta, tai 
vaikutuksista tiettyjen väestöryhmien 
terveyteen;

c) tarpeen mukaan erityismerkintöjä 
koskevat lisävaatimukset, jotta 
loppukuluttajalle voidaan tiedottaa 
elintarvikkeen erityisominaisuuksista, 
kuten koostumuksesta, ravintoarvosta tai 
ravitsemuksellisista vaikutuksista, ja 
elintarvikkeen tarkoitetusta käytöstä, 
joiden seurauksena uuselintarvike ei enää 
vastaa olemassa olevaa elintarviketta, tai 
vaikutuksista tiettyjen väestöryhmien 
terveyteen; jos uuselintarvike koostuu 
valmistettujen nanomateriaalien 
muodossa olevista elintarvikkeiden 
ainesosista tai sisältää niitä, se on 
ilmoitettava selvästi ainesosien 
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luettelossa, ja tällaisten ainesosien nimien 
perään on lisättävä sulkeissa sana 
”nano”;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevat vaatimukset 23 artiklan 
mukaisesti.

d) tarpeen mukaan markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat 
vaatimukset 23 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menettely, jolla hyväksytään 
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattaminen unionissa ja päivitetään 
8 artiklassa säädetty unionin luettelo, 
käynnistyy joko komission aloitteesta tai 
hakijan komissiolle tekemän hakemuksen 
seurauksena.

Menettely, jolla hyväksytään 
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattaminen unionissa ja päivitetään 
8 artiklassa säädetty unionin luettelo, 
käynnistyy joko komission aloitteesta tai 
hakijan komissiolle tekemän hakemuksen 
seurauksena. Komissio toimittaa 
hakemuksen jäsenvaltioille ja asettaa sen 
julkisesti saataville verkkosivustollaan.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) hakijan nimi ja osoite;



PE537.498v03-00 30/45 AD\1039139FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on avoimuuden lisääminen.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tuotantoprosessi;

Perustelu

Tuotantoprosessi voi olla erittäin tärkeä sen määrittämiseksi, onko kyse uuselintarvikkeesta. 
Katso johdanto-osan 7 kappale.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tieteellinen näyttö, joka osoittaa, että 
uuselintarvike ei aiheuta turvallisuusriskiä 
ihmisten terveydelle;

c) riippumaton, vertaisarvioitu tieteellinen 
näyttö, joka osoittaa, että uuselintarvike ei 
aiheuta turvallisuusriskiä ihmisten 
terveydelle, eläinten terveydelle tai 
ympäristölle;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi pyytää EFSAlta 
lausuntoa, jos päivityksellä saattaa olla 
vaikutusta ihmisten terveyteen.

2. Komissio välittää asianmukaisen 
hakemuksen EFSAlle ja pyytää EFSAlta 
lausunnon.
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Menettely, jolla hyväksytään 
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattaminen unionissa ja päivitetään 8 
artiklassa säädetty unionin luettelo, 
päättyy, kun hyväksytään 
täytäntöönpanosäädös 11 artiklan 
mukaisesti.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattamisen hyväksymistä unionissa sekä 
liitteessä vahvistetun unionin luettelon 
päivittämistä koskevia delegoituja 
säädöksiä 26 a artiklan mukaisesti.

Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Se ottaa tarvittaessa huomioon 
jäsenvaltioiden näkökannat, EFSAn 
lausunnon sekä muut perustellut tekijät, 
jotka liittyvät tarkasteltavaan päivitykseen.

Se ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
näkökannat, EFSAn lausunnon sekä muut 
perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan päivitykseen.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio pyytää EFSAn lausuntoa, se 
toimittaa asianmukaisen hakemuksen 
EFSAlle. EFSAn on annettava lausuntonsa 
yhdeksän kuukauden kuluessa 

EFSAn on annettava lausuntonsa yhdeksän 
kuukauden kuluessa asianmukaisen 
hakemuksen vastaanottamisesta.
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asianmukaisen hakemuksen 
vastaanottamisesta.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Uuselintarvikkeen turvallisuutta 
arvioidessaan EFSAn on otettava tarpeen 
mukaan huomioon seuraavat:

Uuselintarvikkeen turvallisuutta 
arvioidessaan EFSAn on otettava tarpeen 
mukaan ja ennalta varautumisen 
periaatetta soveltaen huomioon seuraavat:

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) aiheuttavatko uuselintarvikkeen 
koostumus ja käyttöedellytykset 
turvallisuusriskin ihmisten terveydelle 
unionissa.

b) aiheuttavatko uuselintarvikkeen 
koostumus ja käyttöedellytykset 
turvallisuusriskin ihmisten terveydelle ja 
tarvittaessa ympäristölle unionissa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) aiheuttaako toisen elintarvikkeen 
korvaavaksi suunniteltu uuselintarvike 
ravitsemuksellisia haittoja kuluttajalle.
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Perustelu

Arvioidessaan uuselintarvikkeiden turvallisuutta EFSAn on varmistettava, että vastaavan 
elintarvikkeen korvaavalla uuselintarvikkeella ei ole ominaisuuksia, joista voisi aiheutua 
ravitsemuksellisia haittoja kuluttajalle.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa EFSAn lausunnon 
julkaisemisesta 27 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetulle komitealle 
luonnoksen täytäntöönpanosäädöksestä, 
jolla päivitetään unionin luetteloa, ottaen 
huomioon seuraavat:

Siirretään komissiolle valta antaa 
5 artiklassa tarkoitetun unionin luettelon 
päivittämistä koskeva delegoitu säädös 
26 a artiklan mukaisesti yhdeksän 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
10 artiklassa tarkoitettu EFSAn lausunto 
on julkaistu, ottaen huomioon seuraavat:

Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) EFSAn lausunto; Poistetaan.

Perustelu

Tämä c alakohdassa oleva viittaus EFSAan olisi poistettava, koska EFSAan on jo viitattu 
kohdan johdantokappaleessa.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio ei ole pyytänyt EFSAlta 
lausuntoa 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
1 kohdassa säädetty yhdeksän kuukauden 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
komissio vastaanotti asianmukaisen 
hakemuksen 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) hakijan nimi ja osoite;

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on avoimuuden lisääminen.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 
elintarvikkeita koskeva menettely

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 
elintarvikkeita koskeva ilmoitusmenettely

Perustelu

Olisi tähdennettävä, että jäljempänä olevissa kohdissa viitataan kolmansista maista tulevia 
perinteisiä elintarvikkeita koskevaan ilmoitusmenettelyyn.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa 13 artiklassa 
säädetyn asianmukaisen ilmoituksen 
viipymättä jäsenvaltioille ja EFSAlle.

1. Komissio toimittaa 13 artiklassa 
säädetyn asianmukaisen ilmoituksen 
viipymättä jäsenvaltioille ja EFSAlle ja 
saattaa sen julkisesti saataville 
verkkosivustollaan.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko hakija osoittanut elintarvikkeen 
turvallisen käyttöhistorian jossakin 
kolmannessa maassa toimittamalla 
luotettavia tietoja 13 ja 15 artiklan 
mukaisesti;

a) onko hakija osoittanut myöhemmin 
täsmennettävien tieteellisten 
suuntaviivojen ja kriteerien perusteella 
arvioituna elintarvikkeen turvallisen 
käyttöhistorian jossakin kolmannessa 
maassa toimittamalla luotettavia tietoja 
13 ja 15 artiklan mukaisesti;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
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16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) aiheuttavatko elintarvikkeen koostumus 
ja käyttöedellytykset turvallisuusriskin 
ihmisten terveydelle unionissa.

b) aiheuttavatko elintarvikkeen koostumus 
ja käyttöedellytykset turvallisuusriskin 
ihmisten terveydelle ja tapauksen mukaan 
ympäristölle unionissa.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) onko toisen elintarvikkeen 
korvaavassa uuselintarvikkeessa erilaisia 
ominaisuuksia, jotka aiheuttavat 
kuluttajalle ravitsemuksellista haittaa;

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kolmen kuukauden 
kuluessa EFSAn lausunnon 
julkaisemisesta 27 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetulle komitealle 
luonnoksen täytäntöönpanosäädöksestä, 
jolla hyväksytään kolmannesta maasta 
tulevan perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattaminen ja päivitetään 
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
seuraavat:

Siirretään komissiolle valta antaa kolmen 
kuukauden kuluessa EFSAn lausunnon 
julkaisemisesta delegoituja säädöksiä 
26 a artiklan mukaisesti, jotta
hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattaminen ja päivitetään 
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
seuraavat:
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Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kolmannesta maasta tulevan perinteisen 
elintarvikkeen poistamiseen unionin 
luettelosta tai sellaisten edellytysten,
eritelmien tai rajoitusten lisäämiseen, 
poistamiseen tai muuttamiseen, jotka 
liittyvät kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen sisällyttämiseen 
unionin luetteloon, sovelletaan 9–12 
artiklaa.

Tämän asetuksen 9–12 artiklaa 
sovelletaan kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen poistamiseen 
unionin luettelosta tai sellaisten eritelmien,
käyttöedellytysten, erityismerkintöjä 
koskevien lisävaatimusten tai 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevien vaatimusten
lisäämiseen, poistamiseen tai 
muuttamiseen, jotka liittyvät kolmannesta 
maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen 
sisällyttämiseen unionin luetteloon.

Perustelu

Katso 8 artiklan 2 kohta. Tarkistuksella pyritään selkeyttämään määräaikoja.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei ole vastaanotettu kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
komissio toimii sille jo toimitettujen 
tietojen perusteella.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei ole toimitettu uuden määräajan
kuluessa, komissio ei voi antaa 
hyväksyntäänsä.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio, jäsenvaltiot ja EFSA 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen tämän asetuksen 
mukaisesti saamiensa tietojen 
asianmukaisen luottamuksellisuuden 
4 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
tietoja, jotka on julkaistava ihmisten 
terveyden suojelemiseksi.

5. Komissio, jäsenvaltiot ja EFSA 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen tämän asetuksen 
mukaisesti saamiensa tietojen 
asianmukaisen luottamuksellisuuden 
4 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
tietoja, jotka on julkaistava ihmisten 
terveyden, ympäristön ja eläinten 
terveyden suojelemiseksi.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijoiden on 
ilmoitettava viipymättä komissiolle

Poistetaan.

a) kaikista uusista tieteellisistä tai 
teknisistä tiedoista, joilla saattaa olla 
vaikutusta uuselintarvikkeen 
käyttöturvallisuuden arviointiin;
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b) kaikista sellaisessa kolmannessa 
maassa käyttöön otetuista kielloista ja 
rajoituksista, jossa uuselintarviketta 
saatetaan markkinoille.

Perustelu

Tämä kohta sisällytettiin epäasianmukaisesti markkinoille saattamisen jälkeisiä 
seurantavaatimuksia koskevaan artiklaan, sillä tämä on erillinen yleisluontoinen vaatimus, 
joka ei riipu markkinoille saattamisen jälkeisiä seurantavaatimuksia koskevasta päätöksestä. 
Tekstin selkeyden vuoksi kohdan olisi oltava tässä asetuksessa erillisessä artiklassa.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Uusia tietoja koskevat vaatimukset

Elintarvikealan toimijoiden on 
ilmoitettava viipymättä komissiolle

a) kaikista uusista tieteellisistä tai 
teknisistä tiedoista, joilla saattaa olla 
vaikutusta uuselintarvikkeen 
käyttöturvallisuuden arviointiin;

b) kaikista sellaisessa kolmannessa 
maassa käyttöön otetuista kielloista ja 
rajoituksista, jossa uuselintarviketta 
saatetaan markkinoille.

Perustelu

Tämä kohta sisällytettiin epäasianmukaisesti markkinoille saattamisen jälkeisiä 
seurantavaatimuksia koskevaan artiklaan, sillä tämä on erillinen yleisluontoinen vaatimus, 
joka ei riipu markkinoille saattamisen jälkeisiä seurantavaatimuksia koskevasta päätöksestä. 
Tekstin selkeyden vuoksi kohdan olisi oltava tässä asetuksessa erillisessä artiklassa.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
6 luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset ja komiteamenettely Seuraamukset ja yleissäännökset

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
... kuuta …* seitsemän vuoden ajaksi 
3 artiklassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 
1 kohdassa ja 29 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
tämän seitsemän vuoden 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.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 
1 kohdassa, 17 artiklan 1 kohdassa ja 
29 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttamispäätös tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
koskeva päätös julkaistaan Euroopan 
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unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä 3 artiklan, 9 artiklan 3 kohdan, 
11 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 
1 kohdan ja 29 artiklan 3 kohdan 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.

__________________

Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

Poistetaan.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
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27 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komitean lausunto on määrä antaa 
kirjallisella menettelyllä, menettely 
päätetään tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsenten yksinkertainen 
enemmistö sitä pyytää.

Poistetaan.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komitean lausunto on määrä antaa 
kirjallisella menettelyllä, menettely 
päätetään tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsenten yksinkertainen 
enemmistö sitä pyytää.

Kun komitean lausunto on määrä antaa 
kirjallisella menettelyllä, menettely 
päätetään tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja kuuden kuukauden 
kuluessa niin päättää tai komitean jäsenten 
yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään määräaikoja.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
27 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 b artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio toimittaa saatujen kokemusten 
perusteella viimeistään ... päivänä ...kuuta
…* Euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta sekä liittää siihen 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

__________________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Perustelu

Viiden vuoden kuluttua voimaantulosta komissio raportoi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle uuden asetuksen soveltamisesta.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 ja 2 kohdan 
soveltamista koskevia 
siirtymätoimenpiteitä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 1 ja 2 kohdan soveltamista 
koskevien siirtymätoimenpiteiden 
hyväksymiseksi.

Perustelu

Siirtymätoimenpiteitä hyväksyttäessä olisi käytettävä delegoituja säädöksiä eikä 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite

Hyväksyttyjä uuselintarvikkeita ja 
kolmansista maista peräisin olevia 
perinteisiä elintarvikkeita koskeva 
unionin luettelo
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Perustelu

Alustava unionin luettelo uuselintarvikkeista ja kolmannesta maasta tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.
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