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Tarkistus 94
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon sekä neuvoston että 
Euroopan parlamentin 29 päivänä 
maaliskuuta 2011 vahvistamat kannat 
uuselintarvikkeita koskevan 
sovittelumenettelyn epäonnistuttua;

Or. en

Tarkistus 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Turvallisten ja terveellisten
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on
sisämarkkinoiden olennainen osa ja 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa. 
Erot uuselintarvikkeiden 
turvallisuusarviointia ja hyväksymistä 
koskevissa kansallisissa laeissa voivat 
estää tällaisten elintarvikkeiden vapaan 
liikkuvuuden ja luoda siten epäreiluja 
kilpailuedellytyksiä.

(1) Elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus ei 
saisi olla etusijalla, ja sisämarkkinoiden 
toteuttaminen olisi alistettava 
kansanterveyden vaatimuksille, jotka 
jokainen valtio voi vapaasti määrittää.

Or. fr

Perustelu

Euroopan perusarvoista kansalaisten edun ja toissijaisuusperiaatteen on tultava ennen 
kilpailtuja sisämarkkinoita.
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Tarkistus 96
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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, ympäristön 
ja eläinten hyvinvoinnin korkeatasoinen 
suoja sekä sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta ja taattava samalla avoimuus.
Lisäksi olisi sovellettava aina ennalta 
varautumisen periaatetta, sellaisena kuin 
se on vahvistettu elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/20021.

Or. en

(1 EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1.)

Perustelu

On aiheellista esittää uudelleen nämä tarkistukset, jotka sisältyivät Euroopan parlamentin 
toisen käsittelyn kantaan vuonna 2010.

Tarkistus 97
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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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, ympäristön 
ja eläinten hyvinvoinnin korkeatasoinen 
suoja sekä sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta ja taattava samalla avoimuus.
Lisäksi olisi sovellettava aina ennalta 
varautumisen periaatetta, sellaisena kuin 
se on vahvistettu elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/20021a.

____________
1a EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen tarkistus, joka sisältyi Euroopan parlamentin toisen käsittelyn kantaan 
vuonna 2010.

Tarkistus 98
Nicola Caputo

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 on tarpeen varmistaa 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti ihmisten terveyden ja 
kuluttajien etujen korkeatasoinen suoja 
sekä sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
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taattava samalla avoimuus.

Or. en

Tarkistus 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Uuselintarvikkeita koskevat unionin 
säännöt vahvistettiin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/978

ja komission asetuksella (EY) N:o 
1852/20019. Näitä sääntöjä on päivitettävä, 
jotta voidaan yksinkertaistaa nykyisiä 
hyväksyntämenettelyjä ja ottaa huomioon 
unionin lainsäädännön hiljattainen kehitys. 
Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi 
asetus (EY) N:o 258/97 ja asetus 
(EY) N:o 1852/2001 olisi kumottava ja 
asetus (EY) N:o 258/97 olisi korvattava 
tällä asetuksella.

(3) Uuselintarvikkeita koskevat unionin 
säännöt vahvistettiin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/978

ja komission asetuksella (EY) N:o 
1852/20019. Näitä sääntöjä on päivitettävä, 
jotta voidaan yksinkertaistaa nykyisiä 
hyväksyntämenettelyjä parantaen samalla 
kuluttajien turvallisuutta ja ottaa 
huomioon unionin lainsäädännön 
hiljattainen kehitys. Unionin lainsäädännön 
selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 258/97 
ja asetus (EY) N:o 1852/2001 olisi 
kumottava ja asetus (EY) N:o 258/97 olisi 
korvattava tällä asetuksella.

__________________ __________________
8 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).

8 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).

9 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).

9 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).

Or. fr
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Tarkistus 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Teknologisiin tarkoituksiin 
käytettäväksi tarkoitettujen ja 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ei pitäisi 
kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, 
koska niihin sovelletaan jo muita unionin 
sääntöjä. Sen vuoksi muuntogeeniset 
elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1829/200310 soveltamisalaan, 
entsyymit, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1332/200811 soveltamisalaan, 
ainoastaan lisäaineina käytettävät 
elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1333/200812 soveltamisalaan, 
aromiaineet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1334/200813 soveltamisalaan, ja 
uuttoliuottimet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/32/EY14 soveltamisalaan, olisi
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(4) Teknologisiin tarkoituksiin 
käytettäväksi tarkoitettujen ja 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ei pitäisi 
kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, 
koska niihin sovelletaan jo muita unionin 
sääntöjä. Sen vuoksi muuntogeeniset 
elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/200310 soveltamisalaan, 
entsyymit, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1332/200811 soveltamisalaan, 
ainoastaan lisäaineina käytettävät 
elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1333/200812 soveltamisalaan, 
aromiaineet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1334/200813 soveltamisalaan, ja 
uuttoliuottimet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/32/EY14 soveltamisalaan, on jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

__________________ __________________
10 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).

10 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).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-
entsyymeistä (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 7).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 
16päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-
entsyymeistä (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
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elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 16).

elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 16).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
elintarvikkeissa käytettävistä aromiaineista 
ja tietyistä ainesosista, joilla on 
aromaattisia ominaisuuksia (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 34).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
elintarvikkeissa käytettävistä aromiaineista 
ja tietyistä ainesosista, joilla on 
aromaattisia ominaisuuksia (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 34).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja 
elintarvikkeiden ainesosien 
valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) 
(EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja 
elintarvikkeiden ainesosien 
valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) 
(EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3).

Or. fr

Tarkistus 101
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Teknologisiin tarkoituksiin 
käytettäväksi tarkoitettujen ja 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ei pitäisi 
kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, 
koska niihin sovelletaan jo muita unionin 
sääntöjä. Sen vuoksi muuntogeeniset 
elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1829/200310 soveltamisalaan, 
entsyymit, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1332/200811 soveltamisalaan, 
ainoastaan lisäaineina käytettävät 
elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1333/200812 soveltamisalaan, 
aromiaineet, jotka kuuluvat Euroopan 

(4) Teknologisiin tarkoituksiin 
käytettäväksi tarkoitettujen ja 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ei pitäisi 
kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, 
koska niihin sovelletaan jo muita unionin 
sääntöjä. Sen vuoksi muuntogeeniset 
elintarvikkeet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/200310 ja direktiivin 2001/18/EY 
soveltamisalaan, entsyymit, jotka kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1332/200811

soveltamisalaan, ainoastaan lisäaineina 
käytettävät elintarvikkeet, jotka kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1333/200812

soveltamisalaan, aromiaineet, jotka 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1334/200813 soveltamisalaan, ja 
uuttoliuottimet, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/32/EY14 soveltamisalaan, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

kuuluvat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/200813

soveltamisalaan, ja uuttoliuottimet, jotka 
kuuluvat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/32/EY14

soveltamisalaan, olisi jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

__________________ __________________
10 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).

10 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).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-
entsyymeistä (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 7).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-
entsyymeistä (EUVL L 354, 31.12.2008, 
s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 16).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 16).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
elintarvikkeissa käytettävistä aromiaineista 
ja tietyistä ainesosista, joilla on 
aromaattisia ominaisuuksia (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 34).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
elintarvikkeissa käytettävistä aromiaineista 
ja tietyistä ainesosista, joilla on 
aromaattisia ominaisuuksia (EUVL L 354, 
31.12.2008, s. 34).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja 
elintarvikkeiden ainesosien 
valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) 
(EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja 
elintarvikkeiden ainesosien 
valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) 
(EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3).

Or. it

Perustelu

GMO:ita säädellään sekä mainitulla asetuksella että direktiivillä 2001/18/EY.
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Tarkistus 102
Nicola Caputo

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.

Poistetaan.

__________________
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).

Or. en

Tarkistus 103
Françoise Grossetête

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 

(5) Asetuksen (EY) N:o 258/97 1 artiklassa 
säädettyjä uuselintarvikkeiden luokkia olisi 
selkeytettävä ja päivitettävä täydentämällä
luokkia uusilla tarvittavilla luokilla sekä



AM\1037316FI.doc 11/77 PE539.826v01-00

FI

parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 178/200215 2 artiklassa 
säädettyyn elintarvikkeen yleiseen 
määritelmään.

viittauksella Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/200215

2 artiklassa säädettyyn elintarvikkeen 
yleiseen määritelmään.

__________________ __________________
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).

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).

Or. fr

Tarkistus 104
Sirpa Pietikäinen

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
säädetyt uuselintarvikkeiden luokat olisi 
säilytettävä ja tarvittaessa niitä olisi 
päivitettävä lisäämällä niihin uusia 
asiaankuuluvia luokkia ja viittaus
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa 
säädettyyn elintarvikkeen yleiseen 
määritelmään.

__________________ __________________
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 

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 
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turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. en

Tarkistus 105
Pavel Poc

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
luetellut uuselintarvikkeiden luokat olisi 
säilytettävä ja tarvittaessa niitä olisi 
päivitettävä lisäämällä niihin uusia 
asiaankuuluvia luokkia ja viittaus
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädettyyn 
elintarvikkeen yleiseen määritelmään.

__________________ __________________
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).

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).

Or. en

Perustelu

Muutettu johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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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 
lueteltuja uuselintarvikkeiden luokkia olisi 
selkeytettävä ja päivitettävä viittaamalla
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/200215 2 artiklassa 
säädettyyn elintarvikkeen yleiseen 
määritelmään. Ennen kuin tätä asetusta 
aletaan soveltaa, komission olisi 
sidosryhmiä kuultuaan annettava 
uuselintarvikkeiden luokkia koskevat 
ohjeet, jotka auttaisivat hakijoita ja 
jäsenvaltioita selvittämään, kuuluuko 
jokin elintarvike tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja mihin 
uuselintarvikkeiden luokkaan se siinä 
tapauksessa kuuluu.

__________________ __________________
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).

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).

Or. fr

Tarkistus 107
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

selkeytettävä ja päivitettävä korvaamalla 
nykyiset luokat viittauksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/200215 2 artiklassa säädettyyn 
elintarvikkeen yleiseen määritelmään. 
Ennen kuin tätä asetusta aletaan soveltaa, 
komission olisi annettava sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen uuselintarvikkeiden 
luokkia koskevat ohjeet, jotka auttaisivat 
hakijoita ja jäsenvaltioita selvittämään, 
kuuluuko jokin elintarvike tämän 
asetuksen soveltamisalaan ja mihin 
uuselintarvikkeiden luokkaan se siinä 
tapauksessa kuuluu.

__________________ __________________
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).

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).

Or. en

Tarkistus 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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 korvaamalla 
nykyiset luokat viittauksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 178/200215 2 artiklassa 
säädettyyn elintarvikkeen yleiseen 
määritelmään. Määriteltävissä luokissa 
olisi otettava huomioon teknologisen 
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innovoinnin mahdollisuudet, jotta 
varmistetaan, että innovaatioihin, myös 
läpimurtoinnovaatioihin, sovelletaan 
samoja lupamenettelyjä.

__________________ __________________
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).

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).

Or. fr

Tarkistus 109
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tätä asetusta olisi sovellettava 
elintarvikkeisiin ja elintarvikkeiden 
ainesosiin, jotka kuuluvat seuraaviin 
luokkiin: elintarvikkeet ja 
elintarvikkeiden ainesosat, joilla on uusi 
tai tarkoituksellisesti muunnettu 
perusmolekyylirakenne; mikro-
organismeista, sienistä tai levistä 
koostuvat tai niistä peräisin olevat 
elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat; elintarvikkeet ja 
elintarvikkeiden ainesosat, joihin on 
sovellettu tuotantomenetelmää, jota ei 
tällä hetkellä käytetä, jos tämä 
tuotantomenetelmä aiheuttaa 
elintarvikkeen tai elintarvikkeiden 
ainesosan koostumuksessa tai rakenteessa 
merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
sen ravintoarvoon, käyttäytymiseen 
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aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin. Luettelo olisi 
pidettävä avoimena, jotta voidaan pysyä 
teknisen kehityksen ja tuotekehittelyn 
vauhdissa. Jos siihen lisätään uusia 
luokkia, ne olisi määriteltävä selkeästi ja 
perusteltava turvallisuuden näkökulmasta 
ja niistä olisi tehtävä vaikutustenarviointi.

Or. en

Tarkistus 110
Nicola Caputo

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 tulkittuna siten, että sitä ei ole 
ollut saatavilla supermarketeissa, 
tavallisissa elintarvikeliikkeissä tai 
apteekeissa 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.

Or. en

Tarkistus 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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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 
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.

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

__________________
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).

Or. fr

Tarkistus 112
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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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 
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.

(7) Elintarvikkeiden tuotantoprosesseihin 
liittyvällä uudella teknologialla saattaa olla 
vaikutusta elintarvikkeisiin ja siten 
elintarvikkeiden turvallisuuteen. Sen 
vuoksi tässä asetuksessa olisi myös 
täsmennettävä, että elintarviketta olisi 
pidettävä uuselintarvikkeena, jos kyseiseen 
elintarvikkeeseen sovelletaan 
tuotantoprosessia, jota ei aiemmin käytetty 
elintarviketuotannossa unionissa, ja jos 
lopputuotteen rakenne, koostumus ja 
ravintosisältö sen johdosta muuttuu, tai 
jos tuotteeseen 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).

Or. it

Perustelu

Olisi parempi täsmentää, että uuselintarvike ei synny ainoastaan uusien tuotantoprosessien 
tai nanomateriaalien käytön tuloksena, vaan ennen kaikkea lopputuotteen muuttuneesta 
rakenteesta, koostumuksesta ja ravintosisällöstä, kuten asetusluonnoksen artiklaosasta käykin 
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ilmi.

Tarkistus 113
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 
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.

(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 
elintarvikkeeseen sisältyy 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, 
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s. 18).

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien määritelmän osalta ei ole asianmukaista viitata asetukseen 1169/2011, 
sillä se koskee merkintöjä, kun taas tässä asetuksessa on kyse riskinarvioinnista. EFSA 
myöntää epävarmuuden ja suosittelee elintarvikkeisiin liittyville nanohakemuksille 
10 prosentin kynnysarvoa. Jos sovelletaan 50 prosentin kynnysarvoa myös riskinarvioinnin 
tarkoituksiin, määritelmä ei kattaisi joitakin nanoainesosia, eikä niistä näin ollen tehtäisi
riskinarviointia.

Tarkistus 114
Nicola Caputo

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 
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.

(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 
elintarvikkeeseen sisältyy 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 
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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).

Or. en

Tarkistus 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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 
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.

(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 
elintarvikkeeseen sisältyy 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 



PE539.826v01-00 22/77 AM\1037316FI.doc

FI

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).

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeisiin liittyvien hakemusten nykyisten turvallisuushuolenaiheiden vuoksi ja koska 
nanomateriaalien validoituja analyysimenetelmiä ja havaitsemismenetelmiä alhaisempaan 
nanohiukkasmäärään perustuvalle kynnysarvolle ei ole, elintarvikkeiden sääntelykehyksissä 
ja nanomateriaalien määritelmän tarkistamisessa olisi aina otettava huomioon tieteen kehitys 
ja uusin tieto analyysiteknologian saatavuuden ja hyväksynnän osalta.

Tarkistus 116
Eleonora Evi

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 
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.

(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 
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 ja nanomateriaalien 
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osuus on vähintään 10 prosenttia painosta 
tai tilavuudesta laskettuna yksittäisten 
ainesosien prosenttiosuuksien summasta.

__________________ __________________
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).

Or. it

Tarkistus 117
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Komission nanomateriaalien 
määritelmästä antaman suosituksen 
(2011/696/EU) mukaan 
lukumääräperusteisen kokojakauman 
50 prosentin kynnysarvo voitaisiin 
korvata 1–50 prosentin kynnysarvolla 
erityistapauksissa ja jos se on 
ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen 
tai kilpailukykyyn liittyvien huolten 
vuoksi perusteltua. Nykyisten 
turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden 
vuoksi olisi harkittava Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tiedekomitean ehdotuksen mukaisesti 
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alhaisempaan nanohiukkasmäärään 
perustuvaa kynnysarvoa, esimerkiksi 
10 prosentin kynnysarvoa, 
elintarvikkeisiin liittyvien hakemusten 
osalta ehdotetun 50 prosentin 
kynnysarvon sijaan.

Or. en

Tarkistus 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja 
muihin aineisiin, jotka on tarkoitettu 
ravintolisinä käytettäväksi tai lisättäväksi 
elintarvikkeisiin, kuten 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitettuihin 
viljapohjaisiin valmisruokiin ja 
lastenruokiin, erityisiin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin tarkoitettuihin 
elintarvikkeisiin ja painonhallintaan 
tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin, 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/46/EY17, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1925/200618 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 609/201319 annettuja 
sääntöjä. Kyseiset aineet olisi arvioitava 
myös tässä asetuksessa annettujen 
sääntöjen mukaisesti, jos ne kuuluvat 
uuselintarvikkeen määritelmään tämän 
asetuksen mukaisesti.

(8) Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja 
muihin aineisiin, jotka on tarkoitettu 
ravintolisinä käytettäväksi tai lisättäväksi 
elintarvikkeisiin, ja painonhallintaan 
tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin, 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/46/EY17, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1925/200618 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 609/201319 annettuja 
sääntöjä. Kyseiset aineet olisi arvioitava 
myös tässä asetuksessa annettujen 
sääntöjen mukaisesti, jos ne kuuluvat 
uuselintarvikkeen määritelmään tämän 
asetuksen mukaisesti. 
Äidinmaidonkorvikkeita ja 
vieroitusvalmisteita, imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitettuja viljapohjaisia 
valmisruokia ja lastenruokia sekä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitettuja elintarvikkeita varten olisi 
laadittava nimenomaan niitä koskeva 
asetus, sillä kyseiset kuluttajat ovat 
erityisen haavoittuvia. 

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä 
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kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, 
s. 51).

kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, 
s. 51).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 
20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden muiden 
aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 
(EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 
20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden muiden 
aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 
(EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 
12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
painonhallintaan tarkoitetuista 
ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston 
direktiivin 92/52/ETY, komission 
direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 
2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/39/EY sekä komission asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, 
s. 35).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 
12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
painonhallintaan tarkoitetuista 
ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston 
direktiivin 92/52/ETY, komission 
direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 
2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/39/EY sekä komission asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, 
s. 35).

Or. fr

Tarkistus 119
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Elintarvikkeita, joiden 
perusmolekyylirakenne on uusi tai 
tarkoituksellisesti muutettu, mikro-
organismeja, sieniä tai leviä sisältäviä, 
niistä koostuvia tai niistä peräisin olevia 
elintarvikkeita, kudosviljelystä tai 
soluviljelystä saatuja elintarvikkeita, 
kasveja tai eläimiä tai niiden osia 
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sisältäviä elintarvikkeita, niistä koostuvia 
tai niistä peräisin olevia elintarvikkeita, 
lukuun ottamatta kasveja tai eläimiä, 
jotka on saatu perinteisillä lisäämis- tai 
kasvatusmenetelmillä ja joilla on ollut 
turvallinen käyttöhistoria unionin 
markkinoilla, olisi pidettävä tässä 
asetuksessa määriteltyinä 
uuselintarvikkeina.

Or. en

Perustelu

Muutettu johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 120
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Elintarvikkeita, joilla on uusi tai 
tarkoituksellisesti muunnettu 
perusmolekyylirakenne, mikro-
organismeista, sienistä tai levistä 
koostuvia tai niistä peräisin olevia 
elintarvikkeita, uusia mikro-
organismikantoja, joilla ei ole turvallista
käyttöhistoriaa, ja kasveissa luontaisesti 
esiintyvien aineiden tiivisteitä olisi 
pidettävä tämän asetuksen mukaisina 
uuselintarvikkeina.

Or. en

Perustelu

On syytä esittää uudelleen tämä tarkistus, joka sisältyi Euroopan parlamentin toisen 
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käsittelyn kantaan vuonna 2010.

Tarkistus 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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 muuttuu merkittävästi, 
sillä on vaikutusta elintarvikkeeseen ja 
siten elintarvikkeen turvallisuuteen, 
kuluttajien terveyteen ja ympäristöön. 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. Jos 
aineen partikkelikoko muuttuu 
esimerkiksi nanoteknologian käytön 
vuoksi, aine olisi kiellettävä.

Or. fr

Tarkistus 122
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jos elintarviketta oli ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997 käytetty yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä, sellaisena 
kuin se on määritelty direktiivin 
2002/46/EY 2 artiklan a alakohdassa, sen 
saattaminen unionin markkinoille samaa 
käyttötarkoitusta varten mainitun päivän 

(10) Jos elintarviketta oli ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997 käytetty yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä, sellaisena 
kuin se on määritelty direktiivin 
2002/46/EY 2 artiklan a alakohdassa, sen 
saattaminen unionin markkinoille samaa 
käyttötarkoitusta varten mainitun päivän 
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jälkeen olisi sallittava ilman, että sitä 
pidetään uuselintarvikkeena tämän 
asetuksen mukaisesti. Tätä käyttöä 
ravintolisänä tai ravintolisässä ei 
kuitenkaan tulisi ottaa huomioon 
arvioitaessa, onko elintarviketta käytetty 
unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. 
Sen vuoksi kyseisen elintarvikkeen 
käyttöön muutoin kuin ravintolisänä tai 
ravintolisässä olisi sovellettava tätä 
asetusta.

jälkeen olisi sallittava ilman, että sitä 
pidetään uuselintarvikkeena tämän 
asetuksen mukaisesti. Tätä käyttöä 
ravintolisänä tai ravintolisässä ei 
kuitenkaan olisi otettava huomioon 
arvioitaessa, onko elintarviketta käytetty 
unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin, tulkittuna siten, että sitä on ollut 
saatavilla supermarketeissa, tavallisissa 
elintarvikeliikkeissä tai apteekeissa, ennen 
15 päivää toukokuuta 1997. Sen vuoksi 
kyseisen elintarvikkeen käyttöön muutoin 
kuin ravintolisänä tai ravintolisässä olisi 
sovellettava tätä asetusta.

Or. en

Tarkistus 123
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kloonatuista eläimistä peräisin 
olevia elintarvikkeita on säännelty 
asetuksella (EY) N:o 258/1997. On 
erittäin tärkeää, että kloonieläimistä ja/tai 
niiden jälkeläisistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille 
saattamisessa ei synny oikeudellista 
epävarmuutta. Ennen kuin 
kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä 
peräisin olevia elintarvikkeita koskeva 
lainsäädäntö tulee voimaan, tällaisten 
elintarvikkeiden pitäisi kuulua tämän 
asetuksen soveltamisalan sillä ehdolla, 
että niihin on tehty asianmukaiset 
merkinnät loppukuluttajaa varten, kun 
niitä saatetaan markkinoille unionissa.

Or. en
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Perustelu

Muutettu johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 rajoitettava ja 
näiden elintarvikkeiden valvontaa olisi 
tehostettava, vaikka turvallinen 
käyttöhistoria jossakin kolmannessa 
maassa on osoitettu.

Or. fr

Tarkistus 125
Sirpa Pietikäinen

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 

(11) Kolmansista maista tulevien 
perinteisten elintarvikkeiden, kuten 
hyönteisten, saattamista unionin 
markkinoille olisi helpotettava, kun 
turvallinen käyttöhistoria jossakin 
kolmannessa maassa on osoitettu. Tällaisia 
elintarvikkeita on täytynyt kuluttaa 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 126
Eleonora Evi

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.
Enemmistön kolmannen maan väestöstä
on täytynyt kuluttaa tällaisia 
elintarvikkeita kyseisessä kolmannessa 
maassa vähintään 50 vuoden ajan osana 
tavanomaista ruokavaliota. Turvalliseen 
käyttöhistoriaan ei saisi sisällyttää käyttöä 
muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai 
käyttöä muutoin kuin osana tavanomaista 
ruokavaliota.

Or. it

Tarkistus 127
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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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 Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tieteellisten ja teknisten suuntaviivojen 
mukaisesti. Turvalliseen käyttöhistoriaan
ei saisi sisällyttää käyttöä muuhun kuin 
elintarviketarkoitukseen tai käyttöä 
muutoin kuin osana tavanomaista 
ruokavaliota.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeen turvallisen käyttöhistorian osalta on vahvistettava tietovaatimukset ja EFSAn 
olisi esitettävä selkeämmät arviointiperusteet sille, mistä turvallinen käyttöhistoria koostuu.

Tarkistus 128
Nicola Caputo

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 

(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 
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elintarviketarkoitukseen tai käyttöä 
muutoin kuin osana tavanomaista 
ruokavaliota.

elintarviketarkoitukseen tai käyttöä 
muutoin kuin osana tavanomaista 
ruokavaliota. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi 
menettelyn alussa automaattisesti 
suoritettava kolmansista maista tuleville 
perinteisille elintarvikkeille perusteellinen 
riskinarviointi, vaikka perusteltuja 
turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei 
esitettäisi.

Or. en

Tarkistus 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun määritetään, onko kolmannen 
maan väestö käyttänyt elintarviketta 
ravinnoksi merkittävässä määrin, 
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 ja 
elintarvikealan toimijat. Komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tällaisen 
kuulemisprosessin menettelyn eri 
vaiheiden määrittelemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään ”merkittävän” kulutuksen käsitettä.
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Tarkistus 130
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 
artiklassa määritellystä alkutuotannosta,
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 
perinteisenä.

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 
artiklassa määritellystä alkutuotannosta ja 
ovat joko jalostamattomia tai 
ensijalostettuja. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on kuitenkin sovellettu
jatkojalostusta, joka kohdistuu erityisellä 
tavalla elintarvikeyhdistelmiin niin, että 
muutetaan elintarvikkeen ominaisuuksia, 
tai uutta tuotantoprosessia tai jos siihen 
sisältyy asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 
artiklan 2 kohdan t alakohdassa 
määriteltyjä valmistettuja nanomateriaaleja 
tai se koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi 
pitää perinteisenä.

Or. en

Perustelu

Lähes kaikki elintarvikkeet ovat peräisin alkutuotannosta. Tämän luokan tarkoituksena on 
sallia sellaisten perinteisten elintarvikkeiden kuten hedelmien, mehujen ja siementen 
tuominen EU:n markkinoille mutkattomampaa hakumenettelyä noudattaen. Siksi olisi 
täsmennettävä alalle ja kuluttajille, minkälaiset elintarvikkeen ominaisuuksia muuttamattomat 
jalostusvaiheet ovat sallittuja.

Tarkistus 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 
perinteisenä.

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu prosessia, 
jota ei aiemmin ole käytetty tämän 
tyyppisiin elintarvikkeisiin, tai jos siihen 
sisältyy asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 
artiklan 2 kohdan t alakohdassa 
määriteltyjä valmistettuja nanomateriaaleja 
tai se koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi 
pitää perinteisenä.

Or. fr

Tarkistus 132
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia, tai jos siihen sisältyy 
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
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2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 
perinteisenä.

koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 
perinteisenä.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien määritelmän osalta ei ole asianmukaista viitata asetukseen 1169/2011, 
sillä se koskee merkintöjä, kun taas tässä asetuksessa on kyse riskinarvioinnista. EFSA 
myöntää epävarmuuden ja suosittelee elintarvikkeisiin liittyville nanohakemuksille 
10 prosentin kynnysarvoa. Jos sovelletaan 50 prosentin kynnysarvoa myös riskinarvioinnin 
tarkoituksiin, määritelmä ei kattaisi joitakin nanoainesosia, eikä niistä näin ollen tehtäisi 
riskinarviointia.

Tarkistus 133
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 
perinteisenä.

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia, tai jos siihen sisältyy 
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 
perinteisenä.

Or. en
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Tarkistus 134
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
koostuu niistä, sitä ei näin ollen tulisi pitää 
perinteisenä.

(12) On syytä selventää, että kolmansista 
maista tulevia elintarvikkeita, joita 
pidetään uuselintarvikkeina unionissa, olisi 
pidettävä kolmansista maista tulevina 
perinteisinä elintarvikkeina vain, jos ne 
saadaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 
artiklassa määritellystä alkutuotannosta, 
riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja tai 
jalostamattomia. Jos tällaiseen 
elintarvikkeeseen on sovellettu uutta 
tuotantoprosessia tai jos siihen sisältyy 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai se 
koostuu niistä ja nanomateriaalien osuus 
on vähintään 10 prosenttia painosta tai 
tilavuudesta laskettuna yksittäisten 
ainesosien prosenttiosuuksien summasta, 
sitä ei näin ollen tulisi pitää perinteisenä.

Or. it

Tarkistus 135
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomista elintarvikkeen ainesosista 
tuotettuja elintarvikkeita, etenkään jos 
valmistaminen on tapahtunut muuttamalla 
elintarvikkeen ainesosia, niiden 
koostumusta tai määrää, ei tulisi pitää 
uuselintarvikkeina. Elintarvikkeen 
ainesosan muunnosten, kuten valikoitujen 

(13) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomista elintarvikkeen ainesosista 
tuotettuja elintarvikkeita, etenkään jos 
valmistaminen on tapahtunut muuttamalla 
elintarvikkeen ainesosia, niiden 
koostumusta tai määrää, ei tulisi pitää 
uuselintarvikkeina. Elintarvikkeen 
ainesosan muunnosten, kuten valikoitujen 
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uutteiden taikka kasvin sellaisten muiden 
osien käytön, joita ei ole aikaisemmin 
käytetty unionissa ihmisravinnoksi 
merkittävässä määrin, olisi kuitenkin 
kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

uutteiden taikka kasvin sellaisten muiden 
osien käytön, joita ei ole aikaisemmin 
käytetty unionissa ihmisravinnoksi 
merkittävässä määrin, tulkittuna siten, että 
niitä ei ole ollut saatavilla 
supermarketeissa, tavallisissa 
elintarvikeliikkeissä tai apteekeissa, olisi 
kuitenkin kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 136
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Perustelu

Soveltamisalaa koskeva päätös on asetuksen kannalta oleellinen, eikä sitä pitäisi tehdä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 137
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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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.

Or. en

Perustelu

Soveltamisalaa koskeva päätös on asetuksen kannalta oleellinen, eikä sitä pitäisi tehdä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 138
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

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 

(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 
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yksinkertainen ja avoin menettely, jossa 
ovat mukana komissio, jäsenvaltiot ja 
elintarvikealan toimijat. Komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tällaisen 
kuulemisprosessin menettelyn eri 
vaiheiden määrittelemiseksi.

yksinkertainen ja avoin menettely.

Or. en

Perustelu

Tämä on oleellinen päätös, eikä sitä siksi pitäisi tehdä täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 139
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

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.

(16) Kun määritetään, onko elintarviketta 
käytetty unionissa ihmisravinnoksi 
merkittävässä määrin ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, perusteena olisi pidettävä 
elintarvikealan toimijoiden toimittamia 
tietoja ja jäsenvaltioissa saatavilla olevia 
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,
kyseistä tuotetta olisi pidettävä 
uuselintarvikkeena.

Or. it
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Tarkistus 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

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.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 141
Nicola Caputo

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.

(16) Kun määritetään, onko elintarviketta 
käytetty unionissa ihmisravinnoksi 
merkittävässä määrin, tulkittuna siten, että 
sitä on ollut saatavilla supermarketeissa, 
tavallisissa elintarvikeliikkeissä tai 
apteekeissa, 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.

Or. en

Tarkistus 142
Elisabetta Gardini

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 

(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 
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toinen elintarvike, se ei sen vuoksi saisi 
poiketa kyseisestä elintarvikkeesta siten, 
että sen käyttö olisi ravitsemuksellisesti
vähemmän edullista kuluttajalle.

toinen elintarvike, se ei sen vuoksi saisi 
poiketa kyseisestä elintarvikkeesta siten, 
että sen käyttö olisi vähemmän edullista 
kuluttajalle.

Or. it

Perustelu

Tosiasiassa haitta koskee koko elintarviketta eikä voi millään tapaa – uuselintarvikkeen 
ominaisuudet sinällään huomioon ottaen – rajoittua pelkästään ravitsemuksellisuuteen, vaan 
se kattaa pakostakin elintarvikkeen koostumuksen laajemmalti. Näin ollen sana 
“ravitsemuksellisesti” olisi poistettava, sillä se ei heijasta kaikkia uusia elementtejä, joita 
uuselintarvikkeessa voi olla.

Tarkistus 143
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 
vähemmän edullista kuluttajalle.

(17) Uuselintarvikkeet olisi hyväksyttävä 
ja niitä saisi käyttää ainoastaan, jos ne 
täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut 
vaatimukset. Uuselintarvikkeiden olisi 
oltava turvallisia, kuluttajille hyödyllisiä,
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 vähemmän edullista 
kuluttajalle. Uuselintarvikkeen 
turvallisuuden arvioinnin olisi 
perustuttava ennalta varautumisen 
periaatteeseen, josta säädetään asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 7 artiklassa.

Or. en
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Perustelu

On syytä esittää uudelleen viittaus ennalta varautumisen periaatteeseen, joka sisältyi 
Euroopan parlamentin toisen käsittelyn kantaan vuonna 2010. Vaatimus siitä, että 
uuselintarvikkeen pitäisi olla kuluttajalle hyödyllinen, on elintarvikelisäaineista annetun 
asetuksen 1333/2008 (6 artiklan 2 kohta) mukainen.

Tarkistus 144
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 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.

(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.

Or. en
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Perustelu

Luettelo uuselintarvikkeista olisi sisällytettävä asetukseen liitteenä, ja sitä olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 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.

(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. Koska 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. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämä 
unionin luettelo, ja tämän asetuksen 
perusteella tehdyn lainsäädännön 
yhteensovittamisen olisi oltava Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan 4 kohdan mukaista. 
Luettelon olisi oltava avoin ja helposti 
saatavilla, ja sitä olisi päivitettävä 
säännöllisesti.

Or. fr
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Tarkistus 146
Annie Schreijer-Pierik

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 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.

(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 
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.

Uusimpien teknologisten innovaatioiden 
ja tieteen kehityksen seurauksena 
luetteloa olisi säännöllisesti ja joustavasti 
päivitettävä ja tarvittaessa laajennettava.

Or. en

Tarkistus 147
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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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 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.

(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. Hyväksytyistä 
uuselintarvikkeista laadittu alustava 
unionin luettelo on keskeinen tekijä, joka
olisi sisällytettävä tähän asetukseen 
liitteenä, ja luetteloa olisi päivitettävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Or. en

Tarkistus 148
Pavel Poc

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

(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 delegoidulla 
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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 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.

säädöksellä 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.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti unionin luettelon päivittämiseksi.

Tarkistus 149
Jan Huitema

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Uusia teknologioita ja 
innovaatioita, kuten bioteknologiaa ja 
nanoteknologiaa, olisi edistettävä 
elintarviketuotannossa, sillä niiden avulla 
voitaisiin vähentää elintarviketuotannon 
ympäristövaikutuksia, parantaa 
elintarviketurvaa ja tarjota hyötyjä 
kuluttajille. Elintarviketuotannon 
kehitystä olisikin aina arvioitava 
uusimpien saatavilla olevien tieteellisten 
tietojen perusteella, jotta voidaan 
varmistaa Euroopan 
elintarviketurvallisuuden luotettava 
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tieteellinen vahvistaminen.

Or. en

Tarkistus 150
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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. Komissiolle olisi siksi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
luettelon päivittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kyseiset toimenpiteet ovat soveltamisalaltaan yleisiä ja ne on tarkoitettu tiettyjen, muiden 
kuin asetuksen keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi, joten komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
luettelon päivittämiseksi.
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Tarkistus 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 avoin. 
Sellaisten kolmansista maista tulevien 
perinteisten elintarvikkeiden osalta, joilla 
on turvallinen käyttöhistoria, on aiheellista 
säätää tiukemmasta menettelystä unionin 
luettelon päivittämiseksi. Kunkin 
jäsenvaltion olisi annettava myönteinen 
lausunto unionin luettelon 
päivittämisestä, kun kyseessä on 
kolmannesta maasta tuleva elintarvike. 
Jos lausunto on kielteinen, jäsenvaltion 
olisi voitava päättää, myönnetäänkö tälle 
kolmannesta maasta tulevalle 
elintarvikkeelle vapaa liikkuvuus sen 
alueella.

Or. fr

Tarkistus 152
Nicola Caputo

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, 

(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, 
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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.

on aiheellista säätää nopeammasta ja 
yksinkertaisemmasta menettelystä unionin 
luettelon päivittämiseksi, jos perusteltuja 
turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei 
esitetä. Sen vuoksi komissiolle olisi 
siirrettävä säädösvaltaa Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti unionin luettelon 
päivittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 153
Elisabetta Gardini

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,
hakijoiden olisi voitava valita nopeampi ja 
yksinkertaisempi menettely unionin 
luettelon päivittämiseksi, jotta 
markkinoille pääsy kestäisi yhtä kauan 
kuin vastaavien unionin tuotteiden. 
Tällaisen menettelyn olisi oltava sallittua,
jos perusteltuja turvallisuuteen liittyviä 
vastalauseita ei esitetä Koska unionin 
luettelon päivittäminen edellyttää tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
soveltamista, komissiolle olisi siirrettävä 
tähän liittyvää täytäntöönpanovaltaa.

Or. it
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Tarkistus 154
Eleonora Evi

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 tapauskohtaisesti, 
jos perusteltuja turvallisuuteen liittyviä 
vastalauseita ei esitetä. Koska unionin 
luettelon päivittäminen edellyttää tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
soveltamista, komissiolle olisi siirrettävä 
tähän liittyvää täytäntöönpanovaltaa.

Or. it

Tarkistus 155
Pavel Poc

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 

(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 
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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.

luettelon päivittämiseksi, jos perusteltuja 
turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei
esitetä. Komissiolle olisi siksi siirrettävä
valta hyväksyä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
luettelon päivittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti unionin luettelon päivittämiseksi.

Tarkistus 156
Eleonora Evi

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 säädettävä 
uuselintarvikkeista johtuvien 
turvallisuusriskien arviointiperusteista. 
Uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
tällaiset arvioinnit olisi annettava Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
jäljempänä ’EFSA’, tehtäväksi, joka 
suorittaa arvioinnin avoimesti ja 
osallistumista edistävällä tavalla ja kuulee 
jäsenvaltioiden terveysviranomaisia ja 
tätä ennen sidosryhmiä.

Or. it

Tarkistus 157
Nicola Caputo
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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 Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
jäljempänä ’EFSA’, tehtäväksi. EFSAn 
olisi suoritettava arvioinnit avoimesti ja 
perustettava verkosto jäsenvaltioiden ja 
uuselintarvikkeita ja prosesseja 
käsittelevän neuvoa-antavan komitean 
kanssa. Kaikki uudet ominaispiirteet, 
joilla saattaa olla terveysvaikutuksia, olisi 
arvioitava erikseen.

Or. en

Tarkistus 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 
mahdollisen elintarvikekäytön osalta 
6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance 
on the risk assessment of the application 
of nanoscience and nanotechnologies in 
the food and feed chain”), että 
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 
nanomateriaalien toksikologiasta on 
saatavilla vain vähän tietoja ja että 
nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 
ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 
elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 
nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 

Poistetaan.
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arvioida paremmin, komissio on 
kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon valmistettujen 
nanomateriaalien erityisominaisuudet.

__________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. fr

Tarkistus 159
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 
mahdollisen elintarvikekäytön osalta 
6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 
the risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the 
food and feed chain”), että 
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 
nanomateriaalien toksikologiasta on 
saatavilla vain vähän tietoja ja että 
nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 
ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 
elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 
nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 
arvioida paremmin, komissio on 
kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon valmistettujen 
nanomateriaalien erityisominaisuudet.

(21) EFSA totesi nanomateriaalien 
mahdollisen elintarvikekäytön osalta 
6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 
the risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the 
food and feed chain”), että tällä hetkellä 
käytettävissä olevat testausmenetelmät 
eivät ehkä ole riittäviä 
nanomateriaaleihin liittyvien riskien 
arvioimiseksi, ja katsoi erityisesti, että
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 
nanomateriaalien toksikologiasta on 
saatavilla vain vähän tietoja ja että 
nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 
ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 
elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 
nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 
arvioida paremmin, komission olisi 
kehitettävä kiireellisesti muihin kuin 
eläinkokeisiin perustuvia
testausmenetelmiä, joissa otetaan 
huomioon valmistettujen nanomateriaalien 
erityisominaisuudet.
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__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus sisältyi jo Euroopan parlamentin toisen käsittelyn kantaan vuonna 2010. 
EFSAn lausunnossa todetaan: “Valmistettujen nanomateriaalien tunnistamisessa, 
karakterisoinnissa ja havaitsemisessa on tällä hetkellä epävarmuutta, koska sopivia ja 
hyväksyttyjä testausmenetelmiä, jotka kattaisivat valmistettujen nanomateriaalien kaikki 
mahdolliset sovellukset, näkökohdat ja ominaisuudet, ei ole. Samoin on epävarmaa, 
soveltuvatko nykyiset biologiset tai toksikologiset vakiotestausmenetelmät valmistettuihin 
nanomateriaaleihin.” 

Tarkistus 160
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 
mahdollisen elintarvikekäytön osalta 
6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 
the risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the 
food and feed chain”), että 
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 
nanomateriaalien toksikologiasta on 
saatavilla vain vähän tietoja ja että 
nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 
ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 
elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 
nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 
arvioida paremmin, komissio on 
kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon valmistettujen 
nanomateriaalien erityisominaisuudet.

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 
mahdollisen elintarvikekäytön osalta 
6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
tieteellisessä lausunnossa (”Guidance on 
the risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the 
food and feed chain”), että 
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 
nanomateriaalien toksikologiasta on 
saatavilla vain vähän tietoja ja että 
nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 
ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 
elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 
nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 
arvioida paremmin, komissio on 
kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon valmistettujen 
nanomateriaalien erityisominaisuudet. 
Elintarvikkeessa tai elintarvikkeen 
ainesosassa olevien nanomateriaalien 
arviointiin olisi sisällytettävä 
yksityiskohtaiset tiedot niiden 
koostumuksesta, ravintoarvosta, 
käyttäytymisestä aineenvaihdunnassa, 
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aiotusta käyttötarkoituksesta, 
mikrobiologisten tai kemiallisten 
epäpuhtauksien tasosta, tutkimuksista, 
jotka koskevat niiden mahdollisia toksisia, 
ravitsemuksellisia ja allergeenisia 
vaikutuksia, sekä elintarvikkeen tai 
elintarvikkeen ainesosan 
valmistusmenetelmistä. Tieteellistä 
turvallisuusarviointia tehtäessä olisi 
otettava huomioon myös kuluttajien 
huolenaiheet ja eettiset kysymykset.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Tarkistus 161
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 
mahdollisen elintarvikekäytön osalta 
6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 
the risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the 
food and feed chain”), että 
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 
nanomateriaalien toksikologiasta on 
saatavilla vain vähän tietoja ja että 
nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 
ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 
elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 
nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 
arvioida paremmin, komissio on 
kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon valmistettujen 
nanomateriaalien erityisominaisuudet.

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 
mahdollisen elintarvikekäytön osalta 
6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 
tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 
the risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the 
food and feed chain”), että 
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 
nanomateriaalien toksikologiasta on 
saatavilla vain vähän tietoja ja että 
nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 
ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 
elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 
nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 
arvioida paremmin, komissio on 
kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 
otetaan huomioon valmistettujen 
nanomateriaalien erityisominaisuudet. 
Koska tällä hetkellä on puutteita sekä 
toksikologisten ominaisuuksien 
määrittelyssä että mittausmenetelmissä, 
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on tarpeen soveltaa ennalta varautumisen 
periaatetta ja vähentää siten ihmisten 
mahdollista altistumista 
nanomateriaaleille.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. it

Tarkistus 162
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Ihmisten terveyden suojelemiseksi 
nanoteknologioiden käyttäminen 
elintarviketuotannossa olisi kiellettävä, 
kunnes on hyväksytty erityiset 
nanoteknologiaan käytettävät 
testausmenetelmät ja näiden testien 
perusteella voidaan tehdä riittäviä 
turvallisuusarviointeja.

Or. en

Perustelu

On aiheellista esittää uudelleen tämä tarkistus, joka sisältyi Euroopan parlamentin toisen 
käsittelyn kantaan vuonna 2010, sillä sen jälkeen ei ole tapahtunut juurikaan kehitystä ja 
EFSA myöntää, että nanomateriaalien testausmenetelmissä on tällä hetkellä epävarmuutta.

Tarkistus 163
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta



PE539.826v01-00 58/77 AM\1037316FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Termin “hiukkanen" tulkinnat 
eroavat. Sen vuoksi olisi täsmennettävä, 
että pehmeitä nanomateriaaleja, kuten 
misellejä tai liposomeja, sisältävät 
elintarvikkeet kuuluvat myös 
uuselintarvikkeen määritelmän piiriin.

Or. en

Tarkistus 164
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Kun testimenetelmiä sovelletaan 
nanomateriaaleihin, olisi esitettävä 
selvitys niiden tieteellisestä 
soveltuvuudesta nanomateriaaleihin sekä 
soveltuvin osin teknisistä muutoksista tai 
mukautuksista, joita on tehty näiden 
materiaalien erityisominaisuuksien 
huomioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Tästä sanamuodosta on jo sovittu biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja 
niiden käytöstä annetussa asetuksessa 528/2012 (katso liite II, 5 kohta).

Tarkistus 165
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 d) Elintarvikkeiden pakkauksissa olisi 
oltava ainoastaan sellaisia 
nanomateriaaleja, jotka ovat 
hyväksyttyjen nanomateriaalien 
luettelossa, ja niihin olisi liitettävä raja-
arvo siirtymälle näissä pakkauksissa 
oleviin elintarvikkeisiin tai niiden 
pinnalle.

Or. en

Perustelu

Asetus koskee muun muassa elintarvikkeissa olevia nanomateriaaleja, joten on tärkeää ottaa 
huomioon myös nanohiukkaset, jotka saattavat siirtyä elintarvikkeisiin vahingossa. 
Toimenpiteillä on kiire, koska toistaiseksi tästä ei ole erityistä lainsäädäntöä ja 
testausvaatimuksia ei joko ole lainkaan tai testauksessa käytetään epäasianmukaisia 
menetelmiä. Tämä tarkistus sisältyi jo Euroopan parlamentin toisen käsittelyn kantaan 
vuonna 2010.

Tarkistus 166
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kun uuselintarvike hyväksytään ja 
sisällytetään unionin luetteloon,
komissiolla olisi oltava valtuudet ottaa
käyttöön markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevia vaatimuksia, jotta 
voidaan seurata hyväksytyn 
uuselintarvikkeen käyttöä sen 
varmistamiseksi, että käyttö pysyy EFSAn 

(22) Kun uuselintarvike hyväksytään ja 
sisällytetään unionin luetteloon, olisi
otettava käyttöön markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevia vaatimuksia, 
jotta voidaan seurata hyväksytyn 
uuselintarvikkeen käyttöä sen 
varmistamiseksi, että käyttö pysyy EFSAn 
turvallisuusarvioinnissa vahvistamissa 
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turvallisuusarvioinnissa vahvistamissa 
turvallisissa rajoissa.

turvallisissa rajoissa. Elintarvikealan 
toimijoiden olisi joka tapauksessa 
ilmoitettava komissiolle kaikki 
merkitykselliset tiedot elintarvikkeista, 
jotka ne ovat saattaneet markkinoille.

Or. en

Perustelu

Perustuu mietintöluonnoksen tarkistuksiin 88 ja 89.

Tarkistus 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on aiheellista tietyissä 
olosuhteissa suojata investointeja, joita 
innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja 
tämän asetuksen mukaisesti tehdyn 
uuselintarviketta koskevan hakemuksen 
tueksi. Uusi tieteellinen näyttö ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien alainen tieto, joka on 
toimitettu uuselintarvikkeen unionin 
luetteloon sisällyttämistä koskevan 
hakemuksen tueksi, olisi suojattava. Näitä 
tietoja ei saisi tietyn ajanjakson aikana 
käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman 
aiemman hakijan suostumusta. Yhden 
hakijan toimittamien tieteellisten tietojen 
suoja ei saisi estää muita hakijoita 
tekemästä unionin luetteloon 
sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka 
perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin, 
tai viittaamalla suojattuihin tietoihin
aiemman hakijan suostumuksella.
Aiemmalle hakijalle myönnettyä viiden 
vuoden tietosuojakautta ei pitäisi jatkaa 
myöhemmille hakijoille myönnettävän 

(23) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on aiheellista tietyissä 
olosuhteissa suojata investointeja, joita 
innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja 
tämän asetuksen mukaisesti tehdyn 
uuselintarviketta koskevan hakemuksen 
tueksi. Teollis- ja tekijänoikeuksien alainen 
tieto, joka on toimitettu uuselintarvikkeen 
unionin luetteloon sisällyttämistä koskevan 
hakemuksen tueksi, olisi suojattava. Näitä 
tietoja ei saisi tietyn ajanjakson aikana 
käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman 
aiemman hakijan suostumusta. Yhden 
hakijan toimittamien tieteellisten tietojen 
suoja ei saisi estää muita hakijoita 
tekemästä unionin luetteloon 
sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka 
perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin
tai alkuperäisen hakijan tieteellisiin
tietoihin tämän suostumuksella. 
Aiemmalle hakijalle myönnettyä viiden 
vuoden tietosuojakautta ei pitäisi jatkaa 
myöhemmille hakijoille myönnettävän 
tietosuojan vuoksi.
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tietosuojan vuoksi.

Or. fr

Tarkistus 168
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on aiheellista tietyissä 
olosuhteissa suojata investointeja, joita 
innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja 
tämän asetuksen mukaisesti tehdyn 
uuselintarviketta koskevan hakemuksen 
tueksi. Uusi tieteellinen näyttö ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien alainen tieto, joka on 
toimitettu uuselintarvikkeen unionin 
luetteloon sisällyttämistä koskevan 
hakemuksen tueksi, olisi suojattava. Näitä 
tietoja ei saisi tietyn ajanjakson aikana 
käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman 
aiemman hakijan suostumusta. Yhden 
hakijan toimittamien tieteellisten tietojen 
suoja ei saisi estää muita hakijoita 
tekemästä unionin luetteloon 
sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka 
perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin, 
tai viittaamalla suojattuihin tietoihin 
aiemman hakijan suostumuksella.
Aiemmalle hakijalle myönnettyä viiden
vuoden tietosuojakautta ei pitäisi jatkaa 
myöhemmille hakijoille myönnettävän 
tietosuojan vuoksi.

(23) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on aiheellista tietyissä 
olosuhteissa suojata investointeja, joita 
innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja 
tämän asetuksen mukaisesti tehdyn 
uuselintarviketta koskevan hakemuksen 
tueksi. Uusi tieteellinen näyttö ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien alainen tieto, joka on 
toimitettu uuselintarvikkeen unionin 
luetteloon sisällyttämistä koskevan 
hakemuksen tueksi, olisi suojattava. Näitä 
tietoja ei saisi tietyn ajanjakson aikana 
käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman 
aiemman hakijan suostumusta. Yhden 
hakijan toimittamien tieteellisten tietojen 
suoja ei saisi estää muita hakijoita 
tekemästä unionin luetteloon 
sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka 
perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin, 
tai viittaamalla suojattuihin tietoihin 
aiemman hakijan suostumuksella.
Aiemmalle hakijalle myönnettyä
kymmenen vuoden tietosuojakautta ei 
pitäisi jatkaa myöhemmille hakijoille 
myönnettävän tietosuojan vuoksi.

Or. en

Tarkistus 169
Biljana Borzan
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Samalla kun varmistetaan 
hakemuksen luottamuksellisuus, 
komission olisi asetettava asianosaisten 
saataville alustava luettelo hakemuksista, 
jossa esitetään perustiedot. Luettelon 
tarkoituksena olisi estää identtisten tai 
päällekkäisten hakemusten esittäminen, 
ja näin se helpottaisi sekä mahdollisten 
hakijoiden että unionin hallinnollista 
rasitusta.

Or. en

Tarkistus 170
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
1169/2011 säädettyjä yleisiä 
merkintävaatimuksia ja muita unionin 
elintarvikelainsäädännön asiaankuuluvia 
merkintävaatimuksia. Tietyissä tapauksissa 
saattaa olla tarpeen säätää merkinnöissä 
annettavista lisätiedoista, jotka liittyvät 
erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin, sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat saavat 
riittävästi tietoa uuselintarvikkeen 
luonteesta.

(24) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
1169/2011 säädettyjä yleisiä 
merkintävaatimuksia ja muita unionin 
elintarvikelainsäädännön asiaankuuluvia 
merkintävaatimuksia. Tietyissä tapauksissa 
saattaa olla tarpeen säätää merkinnöissä 
annettavista lisätiedoista, jotka liittyvät 
erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin, sen
varmistamiseksi, että kuluttajat saavat 
riittävästi tietoa uuselintarvikkeen 
luonteesta. Eettisiä huolenaiheita 
herättävät materiaalit olisi nykyisen 
asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti 
myös ilmoitettava pakkausmerkinnässä, 
jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoisia 
valintoja.
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Or. en

Tarkistus 171
Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 
joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita 
koskevia unionin lainsäädännön 
vaatimuksia, erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 1935/20041a ja sen nojalla 
hyväksyttyjä erityisiä toimenpiteitä.

__________________
1a Elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja 
direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY 
kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 
(EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4).

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen tarkoituksena on tiedottaa ja vahvistaa, että 
uuselintarvikkeisiin ja kolmansista maista tuleviin elintarvikkeisiin ei sovelleta pelkästään 
EU:n merkintävaatimuksia, vaan myös EU:n pakkausvaatimuksia. Tämä uusi johdanto-osan 
kappale ei luo uusia oikeudellisia velvoitteita asetukseen.

Tarkistus 172
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(24 b) Uuselintarvikkeita koskevan asian 
toisessa käsittelyssä vuonna 2010 
Euroopan parlamentti pyysi erittäin 
suurella enemmistöllä kieltämään 
kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä 
peräisin olevien elintarvikkeiden 
markkinoille saattamisen. 
Uuselintarvikkeita koskevan 
sovittelumenettelyn epäonnistuttua 
maaliskuussa 2011 komissio sitoutui 
esittämään kloonieläimiä ja niiden 
jälkeläisiä koskevan ehdotuksen ottaen 
huomioon sekä neuvoston että Euroopan 
parlamentin kannat. Joulukuussa 2013 
esitetyissä kloonausta ja 
kloonielintarvikkeita koskevissa 
ehdotuksissa ei kuitenkaan ollut 
minkäänlaisia kloonieläinten jälkeläisiä 
koskevia toimenpiteitä, ei edes kuluttajille 
annettavien tietojen osalta. Lisäksi niissä 
ei annettu Euroopan parlamentin 
harjoittaa oikeuksiaan toisena 
lainsäädäntövallan käyttäjänä. Komission 
on syytä käyttää hyväkseen uuden 
komission nimityksen tarjoama 
mahdollisuus ja peruuttaa vuoden 2013 
ehdotukset, jotta se voi esittää tavalliseen 
lainsäätämisjärjestykseen perustuvia 
uusia ehdotuksia parlamentin 
vaatimusten huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Vastoin kaikkia komission antamia lupauksia kloonielintarvikkeita koskevassa ehdotuksessa 
ei otettu huomioon parlamentin vaatimuksia, eikä siinä ollut minkäänlaisia kloonieläinten 
jälkeläisiä koskevia toimenpiteitä. Tämä on valtava takaisku verrattuna maaliskuuhun 2011, 
jolloin kaikki toimielimet pääsivät yksimielisyyteen ainakin tuoreen naudanlihan 
merkinnöistä, ja läimäys vasten kasvoja parlamentin jäsenille, jotka olivat pyytäneet erittäin 
suurella enemmistöllä kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden 
kieltämistä. Toimenpiteen oikeusperusta ei sitä paitsi salli yhteispäätösmenettelyä, joten 
parlamentilta evättäisiin myös oikeus toimia toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä.
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Tarkistus 173
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta unionin luetteloa voitaisiin 
muuttaa, kun uusille uuselintarvikkeille 
on annettu hyväksyntä, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä unionin luettelon 
päivittämiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 

Poistetaan.
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turvallisuutta koskevista vastalauseista.

Or. fr

Tarkistus 175
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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.

(27) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti, 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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 176
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 177
Nicola Caputo

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.

(27) Alustava unionin luettelo
kolmansista maista tulevista perinteisistä 
elintarvikkeista olisi sisällytettävä 
asetukseen liitteenä, ja luetteloa on 
päivitettävä delegoiduilla säädöksillä.

Or. en

Tarkistus 178
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi siirrettävä (27) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
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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.

antaa delegoituja säädöksiä 26 a artiklan 
mukaisesti unionin luettelon 
päivittämiseksi siltä osin kuin on kyse 
sellaisten kolmansista maista tulevien 
perinteisten elintarvikkeiden lisäämisestä, 
joiden osalta ei ole ilmoitettu turvallisuutta 
koskevista vastalauseista.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti unionin luettelon päivittämiseksi.

Tarkistus 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 
asetuksen (EU) N:o 182/201122

mukaisesti.

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 180
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 
asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.

(28) Uuselintarvikkeen määritelmään, 
elintarvikkeiden unionin luetteloon 
lisäämistä koskevien hakemusten tai 
ilmoitusten laatimiseen ja esittämiseen, 
hakemusten tai ilmoitusten 
asianmukaisuuden tarkastamiseen liittyviin 
järjestelyihin liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi harjoitettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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).

Or. en
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Tarkistus 181
Nicola Caputo

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 
asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.

(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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Tarkistus 182
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Uuselintarvikkeen määritelmään, 
uuselintarvikkeen aseman määrittämistä 
koskevaan kuulemisprosessiin, unionin 
luettelon muihin päivityksiin,

(28) Elintarvikkeiden unionin luetteloon 
lisäämistä koskevien hakemusten tai 
ilmoitusten laatimiseen ja esittämiseen, 
hakemusten tai ilmoitusten 
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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 
asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.

asianmukaisuuden tarkastamiseen liittyviin 
järjestelyihin ja 
luottamuksellisuuskohteluun liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi harjoitettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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).

Or. en

Perustelu

Soveltamisalaa koskeva päätös on asetuksen kannalta oleellinen, eikä sitä pitäisi tehdä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 183
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 
uuselintarvikkeiden ja kolmansista maista 
tulevien perinteisten elintarvikkeiden 
hyväksymisen, unionin luettelon 



PE539.826v01-00 72/77 AM\1037316FI.doc

FI

päivittämisen sekä uuselintarvikkeen 
aseman määrittämistä koskevan 
kuulemisprosessin osalta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 184
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Tiettyjen tämän asetuksen osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, jotka koskevat 
’uuselintarvikkeen’ määritelmää, 
uuselintarvikkeen ja kolmansista maista 
peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen 
hyväksyntää, 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 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Soveltamisalaa koskeva päätös on asetuksen kannalta oleellinen, eikä sitä pitäisi tehdä 
täytäntöönpanosäädöksillä. Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti unionin luettelon 
päivittämiseksi.

Tarkistus 185
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 c) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien sääntöjen mukaisuuden 
varmistamiseksi suoritetusta virallisesta 
valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
882/2004[1] vahvistetaan yleiset säännöt 
elintarvikelainsäädännön noudattamisen 
valvomiseen tarkoitettujen virallisten 
tarkastusten suorittamisesta. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
suoritettava asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisia virallisia tarkastuksia tämän 
asetuksen noudattamisen valvomiseksi,

Or. en

([1] EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.) Oikaistu toisinto (EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1). Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL 

L 363, 20.12.2006, s. 1).

Perustelu

Komission vuonna 2008 tekemään ehdotukseen oli lisätty viittaus virallista valvontaa 
koskevaan asetukseen, ja se on syytä säilyttää.
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Tarkistus 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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 varmistetaan 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
tarjotaan samalla korkeatasoinen ihmisten 
ja eläinten terveyden sekä kuluttajien 
etujen suojelu. Niinpä jäljempänä olevien 
säädösten olisi koskettava sekä ihmisten 
että eläinten – sekä tuotanto- että 
lemmikkieläinten – ravinnoksi 
tarkoitettuja tuotteita.

Or. fr

Tarkistus 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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 varmistetaan 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
tarjotaan samalla korkeatasoinen ihmisten 
terveyden, ympäristön ja kuluttajien etujen 
suojelu.

Or. en

Tarkistus 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee
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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 varmistetaan 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
tarjotaan samalla korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja kuluttajien etujen suojelu sekä 
kielletään nanomateriaaleja sisältävien 
elintarvikkeiden saattaminen 
markkinoille.

Or. fr

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole olemassa ainuttakaan luotettava ja tiedeyhteisön tunnustamaa 
menetelmää, jolla voitaisiin arvioida nanoteknologian vaikutusta terveyteen ja ympäristöön 
lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 189
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
tarjota korkeatasoinen ihmisten terveyden 
ja kuluttajien etujen suojelu, samalla kun 
varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta.

Or. en

Tarkistus 190
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
tarjota korkeatasoinen kuluttajien etujen 
ja eläinten hyvinvoinnin sekä ympäristön 
suojelu, samalla kun varmistetaan 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa yhdistetään mietintöluonnoksen tarkistus 28 Euroopan parlamentin 
vuonna 2010 tekemään toisen käsittelyn tarkistukseen.

Tarkistus 191
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan kuuluviin muuntogeenisiin 
elintarvikkeisiin;

a) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 ja 
direktiivin 2001/18/EY soveltamisalaan 
kuuluviin muuntogeenisiin 
elintarvikkeisiin;

Or. it

Tarkistus 192
Pavel Poc

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 

Poistetaan.
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kuuluviin elintarvikkeisiin.

Or. en


