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Tarkistus 193
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä johdettuihin elintarvikkeisiin. 
Mitään kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita 
ei saa saattaa markkinoille ennen tällaisia 
elintarvikkeita koskevan lainsäädännön 
voimaantuloa.

Or. en

Perustelu

Against all promises given by the Commission after the failure of the novel foods conciliation 
in March 2011, the 'clone food proposal' does not take into account EPs demands and does 
not provide for any measures as regards descendants of cloned animals. This is an enormous 
setback compared to March 2011, when at least labelling of fresh beef was agreed upon by all 
institutions, and a slap in the face of MEPs, who had, by very large majority, asked for a ban 
on food from cloned animals and their descendants. Moreover, the legal base of the measure 
does not allow for codecision, so that the EP would even be deprived from its powers as a co-
legislator.

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

Tarkistus 194
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 

c) [kloonieläimistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille 
saattamisesta] annetun neuvoston 
direktiivin XXX/XX/EU soveltamisalaan 
kuuluviin elintarvikkeisiin. Ennen 
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kuuluviin elintarvikkeisiin. [kloonieläimistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille 
saattamisesta] annetun neuvoston 
direktiivin XXX/XX/EU voimaantuloa 
kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita 
ei hyväksytä ja/tai niitä ei saa sisällyttää 
unionin luetteloon uuselintarvikkeista, 
joiden markkinoille saattaminen 
unionissa on hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 195
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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

Komission teksti Tarkistus

c a) elintarvikkeisiin, jotka sisältävät 
valmistettuja nanomateriaaleja, mukaan 
luettuina vitamiinit ja kivennäisaineet, jos 
nämä tuotteet sisältävät valmistettuja 
nanomateriaaleja.

Or. fr

Perustelu

Valmistettujen nanomateriaalien erityispiirteiden vuoksi ja koska ei ole tutkimuksia, jotka 
todistavat niiden vaarattomuuden, on laadittava niitä koskevat erityiset säännökset. Jos 
ennalta varautumisen periaatetta vielä pidetään järkevänä, sen mukaan on toteutettava 
perusteellisia tutkimuksia valmistetuista nanomateriaaleista, ennen kuin niiden markkinoille 
saattamiseen annetaan lupa. Kuluttajien turvallisuuden on oltava tärkeämpää kuin 
maatalouden ja elintarviketeollisuuden intressit.

Tarkistus 196
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

2 a. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan uudenlaisen vitamiinin, 
kivennäisaineen tai muun aineen 
hyväksymiseen liittyy myös päätös lisätä 
kyseinen aine direktiivissä 2002/46/EY 
sekä asetuksissa (EY) N:o 1925/2006 ja 
(EU) N:o 609/2013 säädettyihin 
luetteloihin niiden soveltamisalan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 197
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään se, että tarkistus kattaa kaikki elintarvikkeet, joita ennakkohyväksyntä koskee, 
ja että sitä sovelletaan takautuvasti kaikkiin 15. toukokuuta 1997 jälkeen markkinoille 
saatettuihin elintarvikkeisiin, alkuperäiset luokat on mainittava uudelleen.

Tarkistus 198
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

In the existing novel foods legislation (EC) No 258/97, a novel food is defined not only as 
food which was not used for human consumption to a significant degree within the Union 
before 15 May 1997, but also as one which falls within one or more specified food categories. 
The removal of the categories means, in principle, that the new definition is broader in scope
than that of Regulation (EC) No 258/97, and therefore would potentially cover many more 
products or ingredients. It is therefore important to re-introduce, as a criterion of a food 
being novel, that the food needs to belong to at least one category in a list of specified food 
categories.

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

Tarkistus 199
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 200
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) ’uuselintarvikkeella’ kaikkia 
elintarvikkeita, joita ei käytetty unionissa 
merkittävässä määrin ihmisravinnoksi, 
tulkittuna siten, että sitä ei ole ollut 
saatavilla supermarketeissa, tavallisissa 
elintarvikeliikkeissä tai apteekeissa, ennen 
15 päivää toukokuuta 1997 riippumatta 
siitä, milloin eri jäsenvaltiot ovat liittyneet 
unioniin, ja joihin sisältyvät erityisesti 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 201
Annie Schreijer-Pierik

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 202
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

-i) elintarvikkeet, joilla on uusi tai 
tarkoituksellisesti muunnettu 
perusmolekyylirakenne;

Or. en

Tarkistus 203
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

-i a) elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat 
peräisin tai on tuotettu eläimistä tai 
niiden osista, lukuun ottamatta eläimiä, 
jotka on saatu perinteisillä, ennen 
15. päivää toukokuuta 1997 käytetyillä 
kasvatusmenetelmillä, ja kun näistä 
eläimistä tuotetuilla elintarvikkeilla on 
turvallinen käyttöhistoria unionin 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 204
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus
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-i b) elintarvikkeet, jotka sisältävät mikro-
organismeja, sieniä tai leviä, koostuvat 
niistä tai jotka on tuotettu niiden avulla;

Or. en

Tarkistus 205
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

-i c) elintarvikkeet, jotka sisältävät kasveja 
tai jotka on tuotettu niistä, lukuun 
ottamatta kasveja, jotka on saatu 
perinteisillä lisäämismenetelmillä ja 
joiden edeltäjillä on ollut turvallinen 
käyttöhistoria elintarvikkeina unionin 
markkinoilla, jos kyseiset menetelmät 
eivät aiheuta elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa 
merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
sen ravintoarvoon, käyttäytymiseen 
aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 206
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i) elintarvikkeet, joihin sovelletaan uutta 
tuotantomenetelmää, jota ei ole käytetty 
unionissa elintarviketuotannossa ennen 

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

15 päivää toukokuuta 1997, jos tämä 
tuotantomenetelmä aiheuttaa 
elintarvikkeen koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksiin, tai jos 
tuotantomenetelmä voi herättää eettisiä 
huolenaiheita;

Or. en

Tarkistus 207
Eleonora Evi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 208
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

i) elintarvikkeet, joihin sovelletaan uutta 
tuotantomenetelmää, jota ei ole käytetty 
unionissa elintarviketuotannossa ennen 

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

15 päivää toukokuuta 1997, jos 
perusteellisessa riskinarvioinnissa 
todetaan, että tämä tuotantomenetelmä 
aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa 
tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, 
jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 209
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

i a) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
kasveista, ja elintarvikkeiden ainesosat, 
jotka ovat peräisin eläimistä, lukuun 
ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, 
jotka on saatu perinteisillä 
lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjillä 
on ollut turvallinen käyttöhistoria;

Or. en

Tarkistus 210
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

i b) kloonatuista eläimistä ja/tai niiden 
jälkeläisistä tuotetut elintarvikkeet, joita 
koskee 29 a artikla (uusi);
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Or. en

Tarkistus 211
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 212
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 213
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 214
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

i f) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
mikro-organismeista, sienistä tai levistä;

Or. en

Tarkistus 215
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

i g) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
mikro-organismeista, sienistä tai levistä;

Or. en

Tarkistus 216
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Komission teksti Tarkistus

i h) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
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ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
mikro-organismeista, sienistä tai levistä;

Or. en

Tarkistus 217
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

i i) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
mikro-organismeista, sienistä tai levistä;

Or. en

Tarkistus 218
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

i j) elintarvikkeet, jotka ovat peräisin 
kudos- tai soluviljelystä;

Or. en

Perustelu

Tällä asetuksella olisi säänneltävä kudos- tai soluviljelyn mahdollista käyttöä elintarvikkeiden 
tuottamisessa. Tämän vuoksi otetaan käyttöön erityinen elintarvikekategoria.

Tarkistus 219
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Komission teksti Tarkistus

i k) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
kasveista, ja elintarvikkeiden ainesosat, 
jotka ovat peräisin eläimistä, lukuun 
ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, 
jotka on saatu perinteisillä 
lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjillä 
on ollut turvallinen käyttöhistoria;

Or. en

Tarkistus 220
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

i l) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, joihin on sovellettu muuta kuin 
yleisesti käytettyä tuotantomenetelmää, 
kun tämä menetelmä aiheuttaa 
elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden 
ainesosien koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia niiden 
ravintoarvoon, käyttäytymiseen 
aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 221
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus
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i m) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
kasveista ja eläimistä, lukuun ottamatta 
elintarvikkeita ja ainesosia, jotka on saatu 
perinteisillä lisäämismenetelmillä ja 
joiden edeltäjillä on ollut turvallinen 
käyttöhistoria;

Or. en

Tarkistus 222
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai 
koostuvat niistä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 223
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai 
koostuvat niistä;

ii) elintarvikkeet, jotka ovat tulosta 
partikkelikoon, -muodon tai -rakenteen 
taikka partikkelikokojakauman 
tarkoituksellisesta muuttamisesta tai 
joihin muuttaminen vaikuttaa, käyttäen 
mitä tahansa teknologiaa, joka pienentää 
ne nanomittakaavaan. Elintarvikkeisiin 
liittyvien hakemusten osalta olisi 
harkittava EFSAn suosittamaa 
10 prosentin kynnysarvoa;
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Or. en

Tarkistus 224
Elisabeth Köstinger

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

Komission teksti Tarkistus

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 
valmistettuja nanomateriaaleja tai 
koostuvat niistä;

ii) elintarvikkeet, jotka ovat tulosta 
partikkelikoon, -muodon tai -rakenteen 
taikka partikkelikokojakauman 
tarkoituksellisesta muuttamisesta tai 
joihin muuttaminen vaikuttaa, käyttäen 
mitä tahansa teknologiaa, joka pienentää 
ne nanomittakaavaan ja vaikuttaa niiden 
ravintoarvoon, käyttäytymiseen 
aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin;

Or. en

Perustelu

Nanomääritelmän tarkoituksena on tässä asetuksessa tunnistaa materiaalit (elintarvikkeet), 
jotka tarvitsevat käyttöluvan ja näin ollen riskinarvioinnin. Tämän vuoksi asetuksen (EU) N:o 
1169/2011 nanomääritelmä ei ole tarkoituksenmukainen, koska se koskee pelkästään 
merkintöihin liittyviä näkökohtia. Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 nanomääritelmän 
tarkoituksena on laatia ”valmistettujen nanomateriaalien” määritelmä ja ilmoittaa 
kuluttajille, jos elintarvike sisältää niitä. Ilmoittaminen “valmistettujen nanomateriaalien” 
sisältymisestä elintarvikkeeseen ei välttämättä liity turvallisuuteen.

Tarkistus 225
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 
2 kohdan t alakohdassa määriteltyjä 

ii) elintarvikkeet, jotka ovat tulosta 
partikkelikoon, -muodon tai -rakenteen 
taikka partikkelikokojakauman 
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valmistettuja nanomateriaaleja tai 
koostuvat niistä;

tarkoituksellisesta muuttamisesta tai 
joihin muuttaminen vaikuttaa, käyttäen 
mitä tahansa teknologiaa, joka pienentää 
ne nanomittakaavaan;

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon nykyiset turvallisuuteen liittyvät epävarmuustekijät, jotka koskevat 
elintarvikkeisiin liittyviä hakemuksia, ja koska hyväksyttyjä arviointimenetelmiä 
nanomateriaaleille ja havaitsemismenetelmiä alhaisempaan nanohiukkasmäärään 
perustuvalle kynnysarvolle ei ole, elintarvikkeiden sääntelykehyksissä ja nanomateriaalien 
määritelmän tarkistamisessa olisi otettava huomioon tieteen kehitys ja uusin tieto 
analyysiteknologian saatavuuden ja hyväksynnän osalta.

Tarkistus 226
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan 
t alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä;

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät 
tarkoituksellisesti valmistettua materiaalia 
tai koostuvat materiaalista, joka sisältää 
hiukkasia joko vapaina, aggregoituneina 
tai agglomeroituneina ja jonka 
hiukkasista vähintään 10 prosenttia 
lukumääräperusteisen kokojakauman 
mukaisesti on kooltaan 1–100 nm tai 
jonka ulkomitoista yksi tai useampi on 1–
100 nm;

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien määritelmän osalta ei ole asianmukaista viitata asetukseen (EU) N:o 
1169/2011, sillä se koskee merkintöjä, kun taas tässä asetuksessa on kyse riskinarvioinnista. 
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EFSA myöntää epävarmuuden ja suosittaa 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 227
Eleonora Evi

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

Komission teksti Tarkistus

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan 
t alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä;

ii) elintarvikkeet, jotka sisältävät asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan 
t alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä, siten 
että nanomateriaalien määrä on 
vähintään 10 prosenttia elintarvikkeen 
painosta tai tilavuudesta, kun lasketaan 
yhteen yksittäisten ainesosien sisältämän 
nanomateriaalin prosenttiosuudet;

Or. it

Tarkistus 228
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

iii) vitamiinit, kivennäisaineet ja muut 
aineet, joita käytetään direktiivin 
2002/46/EY, asetuksen (EY) N:o 
1925/2006 tai asetuksen (EU) N:o 
609/2013 mukaisesti, jos

Poistetaan.

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

– tällaiset aineet sisältävät asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan 
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t alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä;

Or. en

Tarkistus 229
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

– tällaiset aineet sisältävät asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan t 
alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 230
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

– tällaiset aineet sisältävät asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan 
t alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä;

– tällaiset aineet ovat tulosta 
partikkelikoon, -muodon tai -rakenteen 
taikka partikkelikokojakauman 
tarkoituksellisesta muuttamisesta tai 
muuttaminen vaikuttaa niihin, kun 
käytetään mitä tahansa teknologiaa, joka 
pienentää ne nanomittakaavaan. 
Elintarvikkeisiin liittyvien hakemusten 
osalta on harkittava EFSAn suosittamaa 
10 prosentin kynnysarvoa;

Or. en

Tarkistus 231



AM\1037659FI.doc 21/52 PE541.296v01-00

FI

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

– tällaiset aineet sisältävät asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan 
t alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä;

– tällaiset aineet ovat tulosta 
partikkelikoon, -muodon tai -rakenteen 
taikka partikkelikokojakauman 
tarkoituksellisesta muuttamisesta tai 
muuttaminen vaikuttaa niihin, kun 
käytetään mitä tahansa teknologiaa, joka 
pienentää ne nanomittakaavaan;

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon nykyiset turvallisuuteen liittyvät epävarmuustekijät, jotka koskevat 
elintarvikkeisiin liittyviä hakemuksia, ja koska hyväksyttyjä arviointimenetelmiä 
nanomateriaaleille ja havaitsemismenetelmiä alhaisempaan nanohiukkasmäärään 
perustuvalle kynnysarvolle ei ole, elintarvikkeiden sääntelykehyksissä ja nanomateriaalien 
määritelmän tarkistamisessa olisi otettava huomioon tieteen kehitys ja uusin tieto 
analyysiteknologian saatavuuden ja hyväksynnän osalta.

Tarkistus 232
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– tällaiset aineet sisältävät asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan 
t alakohdassa määriteltyjä valmistettuja 
nanomateriaaleja tai koostuvat niistä;

– tällaiset aineet sisältävät 
tarkoituksellisesti valmistettua materiaalia 
tai koostuvat materiaalista, joka sisältää 
hiukkasia joko vapaina, aggregoituneina 
tai agglomeroituneina ja jonka 
hiukkasista vähintään 10 prosenttia 
lukumääräperusteisen kokojakauman 
mukaisesti on kooltaan 1–100 nm tai 
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jonka ulkomitoista yksi tai useampi on 1–
100 nm;

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien määritelmän osalta ei ole asianmukaista viitata asetukseen (EU) N:o 
1169/2011, sillä se koskee merkintöjä, kun taas tässä asetuksessa on kyse riskinarvioinnista. 
EFSA myöntää epävarmuuden ja suosittaa 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 233
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yksittäisissä vitamiineissa, 
kivennäisaineissa ja muissa aineissa, joita 
käytetään direktiivin 2002/46/EY, 
asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tai 
asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti, 
tai niiden seoksissa on käytetty uutta 
lähdettä tai lähtömateriaalia;

Or. en

Tarkistus 234
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) elintarvikkeet, jotka sisältävät 
hyönteisiä ja muita selkärangattomia tai 
koostuvat niistä;
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Or. en

Tarkistus 235
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

iv b) elintarvikkeet tai elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin 
kasveista, jotka ovat peräisin 
tuotantoprosesseista, jotka aiheuttavat 
elintarvikkeiden koostumukseen tai 
rakenteeseen merkittäviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai 
ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 236
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

iv c) kokonaiset eläimet, myös hyönteiset, 
tai elintarvikkeet, jotka ovat peräisin 
eläimistä, joilla ei ole turvallista 
käyttöhistoriaa unionissa;

Or. en

Tarkistus 237
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

iv d) elintarvikkeet, jotka sisältävät kudos-
tai soluviljelyjä, koostuvat kudos- tai 
soluviljelyistä tai on saatu kudos- tai 
soluviljelyjen avulla;

Or. en

Tarkistus 238
Giovanni La Via

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

Komission teksti Tarkistus

iv e) elintarvikkeet, jotka sisältävät 
hyönteisiä ja muita selkärangattomia tai 
koostuvat niistä;

Or. it

Tarkistus 239
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

iv f) elintarvikkeet, jotka sisältävät kudos-
tai soluviljelyjä, koostuvat kudos- tai 
soluviljelyistä tai on saatu kudos- tai 
soluviljelyjen avulla;

Or. en

Tarkistus 240
Nicola Caputo
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden 
ainesosien luettelo on pidettävä avoimena, 
jotta voidaan pysyä tieteellisen kehityksen 
ja tuotekehittelyn vauhdissa. Jos siihen 
lisätään uusia luokkia, ne on määriteltävä 
selkeästi ja perusteltava turvallisuuden 
näkökulmasta ja niistä on tehtävä 
vaikutustenarviointi;

Or. en

Tarkistus 241
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’kolmannesta maasta tulevalla 
perinteisellä elintarvikkeella’ muuta kuin 
a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettua 
uuselintarviketta, joka on saatu 
alkutuotannosta ja jolla on turvallinen 
käyttöhistoria kolmannessa maassa;

b) ’kolmannesta maasta tulevalla 
perinteisellä elintarvikkeella’ muuta kuin 
a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettua 
uuselintarviketta, joka on saatu 
alkutuotannosta ja on joko jalostamaton 
tai ensijalostettu mutta ei ole käynyt läpi 
jatkojalostusta, joka kohdistuu erityisellä 
tavalla elintarvikeyhdistelmiin niin, että 
muutetaan elintarvikkeen ominaisuuksia, 
ja jolla on turvallinen käyttöhistoria 
kolmannessa maassa;

Or. en

Tarkistus 242
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) ’kolmannesta maasta tulevalla 
perinteisellä elintarvikkeella’ muuta kuin 
a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettua 
uuselintarviketta, joka on saatu 
alkutuotannosta ja jolla on turvallinen 
käyttöhistoria kolmannessa maassa;

b) ’kolmannesta maasta tulevalla 
perinteisellä elintarvikkeella’ muuta kuin 
a alakohdan -i, i, ii ja iii alakohdassa 
tarkoitettua uuselintarviketta, joka on saatu 
alkutuotannosta ja jolla on turvallinen 
käyttöhistoria kolmannessa maassa;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella korjataan tarkistuksen 35 numerointivirhe.

Tarkistus 243
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ’elintarvikkeen turvallisella 
käyttöhistorialla kolmannessa maassa’ sitä, 
että kyseisen elintarvikkeen turvallisuus on 
vahvistettu sen koostumusta koskevien 
tietojen ja niiden kokemusten perusteella, 
joita on saatu sen vuodesta 1989
kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin 
kolmannen maan merkittävän väestönosan 
tavanomaisessa ruokavaliossa ennen 
13 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemistä;

Or. fr

Tarkistus 244
Eleonora Evi

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

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

c) ’elintarvikkeen turvallisella 
käyttöhistorialla kolmannessa maassa’ sitä, 
että kyseisen elintarvikkeen turvallisuus on 
vahvistettu sen koostumusta koskevien 
tietojen ja niiden kokemusten perusteella, 
joita on saatu sen vähintään 50 vuotta 
kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin 
kolmannen maan suurimman väestönosan 
tavanomaisessa ruokavaliossa ennen 
13 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemistä;

Or. it

Tarkistus 245
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että otetaan käyttöön löyhiä kriteereitä, EFSAn olisi vahvistettava, mitä tietoja 
vaaditaan elintarvikkeiden turvallisen käytön osoittamiseksi.
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Tarkistus 246
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ‘uudella tuotantomenetelmällä’ 
menetelmää, jota ei käytetty unionin 
elintarviketuotannossa ennen 15. päivää 
toukokuuta 1997;

Or. en

Perustelu

Ilmaisua “uusi tuotantomenetelmä” käytetään koko tekstissä ilman selvää määritelmää. 
Oikeudellisen selkeyden vuoksi tässä tilanteessa ja tulevankin lainsäädännön osalta olisi 
asianmukaista esittää, mihin sillä viitataan.

Tarkistus 247
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 248
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) ’kloonattujen eläinten jälkeläisillä’ 
eläimiä, jotka on tuotettu sukupuolisen 
lisääntymisen avulla siten, että ainakin 
toinen vanhemmista on kloonattu eläin;

Or. en

Tarkistus 249
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta

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

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Päätös soveltamisalasta on asetukselle olennaisen tärkeä, ja sen vuoksi sitä ei pitäisi tehdä 



PE541.296v01-00 30/52 AM\1037659FI.doc

FI

täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 250
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta

2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyn 
uuselintarvikkeen määritelmä

Or. fr

Tarkistus 251
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta

Delegoitu säädösvalta 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta

Or. en

Tarkistus 252
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta

Delegoitu säädösvalta 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta
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Or. en

Perustelu

Päätös soveltamisalasta on asetukselle olennaisen tärkeä, ja sen vuoksi sitä ei pitäisi tehdä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 253
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jotta taataan kansallisten erityispiirteiden 
kunnioittaminen elintarvikealalla,
komissio toimittaa jäsenvaltioille pyynnön 
hyväksyä tai päivittää unionin luettelo 
siinä tarkoituksessa, että päätetään 
yhdessä, kuuluuko tietty elintarvike 
2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyn 
uuselintarvikkeen määritelmän piiriin.

Or. fr

Tarkistus 254
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Päätös soveltamisalasta on asetukselle olennaisen tärkeä, ja sen vuoksi sitä ei pitäisi tehdä 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 255
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 256
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 257
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus tehty johdonmukaisuuden takia.

Tarkistus 258
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
27 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 259
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 260
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikealan toimijat eivät saa hakea 
samanaikaisesti uuselintarvikkeen 
asemaa ja terveysväittämää, jotta 
vältetään päällekkäiset arvioinnit. 
Uuselintarvike on katsottava turvalliseksi 
ennen kuin EFSA arvioi 
terveysväittämän.

Or. en

Tarkistus 261
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kun toimijat tietävät, mitä jäsenvaltiota niiden on kuultava, ne saavat lisää varmuutta, ja 
näin vältetään se, että jotkin jäsenvaltiot saavat liikaa hakemuksia uuselintarvikkeiksi, vaikka 
näitä uuselintarvikkeita ei ole tarkoitus saattaa niiden markkinoille lähitulevaisuudessa.

Tarkistus 262
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 263
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 264
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 265
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täsmentää 
täytäntöönpanosäädöksillä 2 kohdassa 
säädettyä kuulemisprosessia koskevan 
menettelyn vaiheet.

Komissio voi täsmentää delegoiduilla 
säädöksillä 2 kohdassa säädettyä 
kuulemisprosessia koskevan menettelyn 
vaiheet.

Or. fr

Tarkistus 266
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täsmentää 
täytäntöönpanosäädöksillä 2 kohdassa 
säädettyä kuulemisprosessia koskevan 
menettelyn vaiheet.

Komissio voi 26 a artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä täsmentää
täytäntöönpanosäädöksillä 2 kohdassa 
säädettyä kuulemisprosessia koskevan 
menettelyn vaiheet.

Or. en

Tarkistus 267
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täsmentää 
täytäntöönpanosäädöksillä 2 kohdassa 
säädettyä kuulemisprosessia koskevan 
menettelyn vaiheet.

Komissio voi täsmentää delegoiduilla 
säädöksillä 2 kohdassa säädettyä 
kuulemisprosessia koskevan menettelyn 
vaiheet.

Or. en



PE541.296v01-00 38/52 AM\1037659FI.doc

FI

Tarkistus 268
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 269
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
27 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 270
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
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hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 271
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta

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

Or. en

Tarkistus 272
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii ja päivittää unionin 
luettelon uuselintarvikkeista, joiden 
markkinoille saattaminen unionissa on 

1. Liitteessä vahvistetaan unionin luettelo
uuselintarvikkeista, joiden markkinoille 
saattaminen unionissa on hyväksytty 6, 7 ja 
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hyväksytty 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, 
jäljempänä ’unionin luettelo’.

8 artiklan mukaisesti, jäljempänä ’unionin 
luettelo’.

Or. en

Perustelu

Erityistä säädöstä ei tarvita, koska luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista voidaan liittää 
suoraan tähän asetukseen.

Tarkistus 273
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämän asetuksen liitteenä on unionin 
luettelo uuselintarvikkeista, joiden 
markkinoille saattaminen unionissa on 
hyväksytty 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, 
jäljempänä ’unionin luettelo’.

Or. en

Tarkistus 274
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio laatii ja päivittää unionin 
luettelon uuselintarvikkeista, joiden 
markkinoille saattaminen unionissa on 
hyväksytty 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, 
jäljempänä ’unionin luettelo’. Tämän 
luettelon liitteenä on oltava päätöksen 
perustelut, ja sen on oltava kaikille avoin.

Or. it
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Tarkistus 275
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 276
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin luettelon on oltava julkisesti 
saatavilla vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta. Unionin 
luettelo julkaistaan komission 
verkkosivustolla ja Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. fr

Tarkistus 277
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
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GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Unionin luettelo julkaistaan 
komission verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 278
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Komissio asettaa myös hylättyjen 
hakemusten luettelon julkisesti saataville, 
jotta niitä voidaan käyttää 
vertailukohtana tuleville hakemuksille.

Or. en

Tarkistus 279
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) se ei käytettävissä olevien tieteellisten 
tietojen perusteella aiheuta 
turvallisuusriskiä ihmisten terveydelle eikä 
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eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 280
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) se ei tieteellisten tietojen perusteella ole 
turvallisuusriski ihmisten terveydelle;

Or. it

Tarkistus 281
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) se ei käytettävissä olevien tieteellisten 
tietojen perusteella aiheuta 
turvallisuusriskiä ihmisten terveydelle tai 
tapauksen mukaan ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 282
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

b) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan; b) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan 
vaan siitä on kuluttajille etua;

Or. en

Perustelu

Samasta edellytyksestä säädetään elintarvikelisäaineista annetussa asetuksessa (EY) N:o 
1333/2008 (6 artiklan 2 kohta).

Tarkistus 283
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan; b) sen tarkoitettu käyttö, esillepano ja 
merkinnät eivät johda kuluttajaa harhaan, 
varsinkaan silloin, kun tietyn 
elintarvikkeen korvaamiseen tarkoitetun 
elintarvikkeen ravintoarvo muuttuu 
merkittävästi;

Or. en

Tarkistus 284
Marit Paulsen, Catherine Bearder, Ulrike Müller

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos se on tarkoitettu toisen 
elintarvikkeen korvaamiseen, se ei 
poikkea siitä siten, että sen tavanomainen 
käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista 
haittaa kuluttajalle.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 285
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos se on tarkoitettu toisen 
elintarvikkeen korvaamiseen, se ei poikkea 
siitä siten, että sen tavanomainen käyttö 
aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa 
kuluttajalle.

c) jos se on tarkoitettu toisen 
elintarvikkeen korvaamiseen, se ei poikkea 
siitä siten, että sen tavanomainen käyttö 
aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa 
kuluttajalle.

Jos a alakohdassa tarkoitetuissa 
tieteellisissä tutkimuksissa annetaan 
toisistaan poikkeavia lausuntoja, päätös 
tehdään EFSAn antaman lausunnon 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 286
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos se on tarkoitettu toisen 
elintarvikkeen korvaamiseen, se ei poikkea
siitä siten, että sen tavanomainen käyttö 
aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa
kuluttajalle.

c) jos se on tarkoitettu toisen 
elintarvikkeen korvaamiseen, se poikkeaa
siitä siten, että sen tavanomainen käyttö 
aiheuttaisi ravitsemuksellista, 
terveydellistä, ympäristöön liittyvää ja 
sosiaalista hyötyä kuluttajalle.

Or. it

Perustelu

Elintarvikkeen korvaaminen toisella voidaan hyväksyä vain sellaisissa tapauksissa, joissa on 
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ilmeistä, että siitä koituu kattavaa hyötyä kuluttajille ja ympäristölle.

Tarkistus 287
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Epäselvissä tapauksissa eli esimerkiksi 
silloin, kun tieteellinen varmuus ei ole 
riittävä tai tietoja puuttuu, on sovellettava 
ennalta varautumisen periaatetta, eikä 
kyseistä elintarviketta saa sisällyttää 
unionin luetteloon.

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista esittää uudelleen tämä tarkistus, joka sisältyi parlamentin kantaan 
toisessa käsittelyssä vuonna 2010.

Tarkistus 288
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeita, joihin on sovellettu 
erityisiä riskinarviointimenetelmiä 
edellyttäviä tuotantomenetelmiä 
(esimerkiksi 2 artiklan 2 kohdan 
ii alakohdassa tarkoitettuja 
nanotekniikalla tuotettuja elintarvikkeita), 
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ei saa sisällyttää unionin luetteloon, 
ennen kuin tällaiset erityiset menetelmät 
on hyväksytty käytettäviksi ja ennen kuin 
näiden menetelmien perusteella suoritettu 
asianmukainen turvallisuusarviointi on 
osoittanut, että kyseisten elintarvikkeiden 
käyttö on turvallista.

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista esittää uudelleen tämä tarkistus, joka sisältyi parlamentin kantaan 
toisessa käsittelyssä, koska sen jälkeen ei ole tapahtunut paljonkaan edistystä ja koska EFSA 
myöntää, että nanomateriaalien testausmenetelmissä on puutteita.

Tarkistus 289
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Uuselintarvikkeet, jotka on hyväksytty tai 
joista on tehty ilmoitus asetuksen (EY) N:o 
258/97 4, 5 ja 7 artiklan nojalla, on lueteltu 
tämän asetuksen liitteessä, samoin kuin 
mahdolliset voimassa olevat hyväksyntää 
koskevat edellytykset.

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

Or. en
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Perustelu

Koska tavoitteena on laatia luettelo nykyisten säännösten nojalla hyväksytyistä 
uuselintarvikkeista, ei tarvita täytäntöönpanosäädöstä. Yllä oleva muotoilu valittiin, koska 
myös elintarvikelisäaineista annetun asetuksen (EY) N:o 1333/2008 30 artiklassa viitataan 
liitteeseen.

Tarkistus 290
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hyväksytyistä uuselintarvikkeista laadittu 
alustava unionin luettelo sisällytetään 
tähän asetukseen liitteenä, ja luetteloa 
päivitetään delegoiduilla säädöksillä.

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

Or. en

Tarkistus 291
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii 
täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 
…23 unionin luettelon sisällyttämällä siihen 
uuselintarvikkeet, jotka on hyväksytty tai 
joista on tehty ilmoitus asetuksen (EY) 

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

7 artiklan nojalla, sekä mahdolliset 
voimassa olevat hyväksyntää koskevat 
edellytykset.

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 292
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 293
Renate Sommer
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 294
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. fr
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Tarkistus 295
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 296
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

23 (Publications Office: please insert date:
24 months after the entry into force of this 
Regulation).
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Or. it


