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Tarkistus 395
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 14 artiklan 5 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen on sisällytettävä 13 artiklan 
mukaisesti jo toimitettujen tietojen lisäksi 
asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka liittyvät 
14 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
toimitettuihin perusteltuihin turvallisuutta 
koskeviin vastalauseisiin

Edellä 14 artiklan 5 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen on sisällytettävä 13 artiklan 
mukaisesti jo toimitettujen tietojen lisäksi 
asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka liittyvät 
14 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
toimitettuihin vastalauseisiin.

Or. it

Tarkistus 396
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioidessaan kolmannesta maasta 
tulevan perinteisen elintarvikkeen 
turvallisuutta EFSAn on otettava huomioon 
seuraavat seikat:

2. Arvioidessaan kolmannesta maasta 
tulevan perinteisen elintarvikkeen 
turvallisuutta EFSAn on otettava huomioon 

(Äänestetään yhdessä 16 artiklan 2 kohdan 
a alakohtaan tehtävän tarkistuksen 
kanssa.)

Or. en

Tarkistus 397
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh



PE541.298v01-00 4/51 AM\1037662FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) onko EFSA osoittanut elintarvikkeen 
koostumuksen ja käyttöedellytysten 
turvallisuuden ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle;

Or. fr

Tarkistus 398
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 399
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko hakija osoittanut elintarvikkeen 
turvallisen käyttöhistorian jossakin 
kolmannessa maassa toimittamalla 

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

luotettavia tietoja 13 ja 15 artiklan sekä 10 
artiklan 1 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 400
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 401
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 402
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(Äänestetään yhdessä 16 artiklan 2 kohdan 
a alakohtaan tehtävän tarkistuksen 
kanssa.)

Or. en

Tarkistus 403
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 404
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

b a) aiheuttaako toisen elintarvikkeen 
korvaavaksi suunniteltu uuselintarvike 
ravitsemuksellisia haittoja kuluttajalle; 
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta.

Tarkistus 405
Eleonora Evi

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

Komission teksti Tarkistus

b b) perinteisen tuotteen tuotannon, 
jalostuksen, säilytyksen ja kuljetuksen 
ympäristövaikutus ja sosiaalinen 
kokonaisvaikutus.

Or. it

Tarkistus 406
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei lähetetä EFSAlle kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
EFSAn on annettava lopullinen 
lausuntonsa sille jo toimitettujen tietojen 
perusteella.

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei lähetetä EFSAlle kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
EFSAn on keskeytettävä arviointi.

Or. it

Tarkistus 407
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei lähetetä EFSAlle kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
EFSAn on annettava lopullinen 
lausuntonsa sille jo toimitettujen tietojen 
perusteella.

5. Jos 4 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei lähetetä EFSAlle kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
menettely keskeytetään ja EFSA ilmoittaa 
hakijalle, komissiolle ja jäsenvaltioille 
keskeytyksen perusteena olevat syyt.

Or. en

Perustelu

EFSA voi pyytää lisätietoja ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja hakijan 
kuulemisen jälkeen asetetun määräajan kuluessa. Tästä syystä EFSAn lopullisen lausunnon 
antaminen ilman tarvittavia lisätietoja ja pidennettyä määräaikaa voi ainoastaan johtaa 
lausuntoon, joka ei sisällä täydellisiä tieteellisiä tietoja, sekä pidempiin odotusaikoihin.

Tarkistus 408
Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa kolmen 
kuukauden kuluessa EFSAn lausunnon 
julkaisemisesta delegoituja säädöksiä 
27 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, jotta
hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattaminen ja päivitetään 
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 409
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Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta esittää kolmen 
kuukauden kuluessa EFSAn lausunnon 
julkaisemisesta 26 a artiklan mukaisesti 
luonnos delegoiduksi säädökseksi, jolla 
hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattaminen ja päivitetään 
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
seuraavat:

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.

Tarkistus 410
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kolmen kuukauden 
kuluessa EFSAn lausunnon julkaisemisesta 
27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetulle komitealle luonnoksen 
täytäntöönpanosäädöksestä, jolla 
hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen unionin 

Komissio toimittaa kolmen kuukauden 
kuluessa EFSAn lausunnon julkaisemisesta 
luonnoksen delegoiduksi säädökseksi, jolla 
hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattaminen ja päivitetään 
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
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markkinoille saattaminen ja päivitetään 
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
seuraavat:

seuraavat:

Or. en

Tarkistus 411
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio toimittaa kolmen kuukauden 
kuluessa EFSAn lausunnon julkaisemisesta 
luonnoksen delegoiduksi säädökseksi, jolla 
hyväksytään kolmannesta maasta tulevan 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattaminen ja päivitetään 
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 412
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 413
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 414
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämä delegoitu säädös hyväksytään 26 a
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 415
Pavel Poc

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

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämä delegoitu säädös hyväksytään 26 a 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti unionin luettelon päivittämiseksi.

Tarkistus 416
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Se ottaa huomioon, jos ne on toimitettu 
sille, jäsenvaltioiden näkökannat, EFSAn 
lausunnon sekä muut perustellut tekijät, 
jotka liittyvät tarkasteltavaan päivitykseen.

Or. it

Tarkistus 417
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakija voi peruuttaa 15 artiklassa 
tarkoitetun hakemuksensa milloin tahansa 
ennen 16 artiklassa tarkoitetun EFSAn 
lausunnon antamista ja päättää näin 
kolmannesta maasta tulevan perinteisen 
elintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 
luettelon päivittämistä koskevan 

3. Hakija voi peruuttaa 15 artiklassa 
tarkoitetun hakemuksensa milloin tahansa 
ennen 16 artiklassa tarkoitetun EFSAn 
lausunnon antamista ja päättää näin 
kolmannesta maasta tulevan perinteisen 
elintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 
luettelon päivittämistä koskevan 
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menettelyn. menettelyn. Tällaisessa tapauksessa 
hakija maksaa EFSAlle hakemuksen 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Or. it

Tarkistus 418
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmannesta maasta tuleviin perinteisiin 
elintarvikkeisiin sovellettavia 
hallinnollisia ja tieteellisiä vaatimuksia 
koskeva täytäntöönpanovalta

Kolmannesta maasta tuleviin perinteisiin 
elintarvikkeisiin sovellettavat 
hallinnolliset ja tieteelliset vaatimukset

Or. fr

Tarkistus 419
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa ... 25 mennessä 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
seuraavia:

Komissio antaa ...mennessä25 delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

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

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

Or. fr

Tarkistus 420
Biljana Borzan
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 
14 artiklan 5 kohdassa säädetyn 
hakemuksen sisältö, laatiminen ja 
esittäminen;

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 14 
artiklan 5 kohdassa säädetyn hakemuksen 
sisältö, laatiminen ja esittäminen EFSAn 
suuntaviivojen mukaisesti ilmoituksen tai 
hakemuksen pätevyyden edellyttämien 
asiakirjojen tarkka ja kattava luettelo 
mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 421
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 
14 artiklan 5 kohdassa säädetyn 
hakemuksen sisältö, laatiminen ja 
esittäminen;

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 14 
artiklan 5 kohdassa säädetyn hakemuksen 
laatiminen ja esittäminen;

Or. en

Tarkistus 422
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 
14 artiklan 5 kohdassa säädetyn 

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 14 
artiklan 5 kohdassa säädetyn hakemuksen 
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hakemuksen sisältö, laatiminen ja 
esittäminen;

sisältö, laatiminen ja esittäminen EFSAn 
suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Olemassa olevien tieteellisten suuntaviivojen lisäksi EFSAn olisi laadittava kolmansissa 
maissa toimivien elintarvikealan toimijoiden avuksi teknisiä ohjeita ja välineitä näiden 
hakemuksen tai ilmoituksen toimittamisen tueksi.

Tarkistus 423
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niiden tietojen tyyppi, jotka on 
sisällytettävä 16 artiklassa tarkoitettuun 
EFSAn lausuntoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 424
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

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

Or. fr
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Tarkistus 425
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

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 426
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei ole vastaanotettu kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
komissio keskeyttää lupamenettelyn.

Or. it

Tarkistus 427
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.

Määräaikojen pidentäminen
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Komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa pidentää 10 artiklan 
1 kohdassa, 11 artiklan 1 tai 2 kohdassa, 
16 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 
1 kohdassa säädettyjä määräaikoja 
omasta aloitteestaan tai tapauksen 
mukaan EFSAn pyynnöstä, jos kyseessä 
olevan asian luonne sitä edellyttää.

Tällöin komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 
ja hakijalle määräajan pidennyksestä ja 
sen perusteista.

Or. it

Perustelu

Mahdollisuus määräaikojen pidentämiseen on jo otettu huomioon.

Tarkistus 428
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla

Määräaikojen mukauttaminen asetukseen 
(EY) N:o 1924/2006

Jos hakija pyytää tietosuojaa tämän 
asetuksen 24 artiklan ja asetuksen (EY) 
N:o 1924/2006 21 artiklan mukaisesti, 
komissio voi muuttaa 10 artiklan 
1 kohdassa, 11 artiklan 1 tai 2 kohdassa, 
16 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja 
mukauttaakseen niitä asetuksessa (EY) 
N:o 1924/2006 tarkoitettuihin 
määräaikoihin, jotta tietosuojakaudet 
olisivat samanaikaisia. Siinä tapauksessa 
hakijaa kuullaan ennen kuin komissio 
tekee päätöksen mukauttamisesta.

Tietosuojakausien samanaikaisuuden 
lisäksi myös terveysväittämien ja 
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uuselintarvikkeiden arviointi- ja 
lupamenettelyt on mahdollisuuksien 
mukaan synkronoitava, jotta varmistetaan 
tällaisten tuotteiden markkinoiden 
asianmukainen toiminta ja suojellaan 
hakijoita riittävällä tavalla. 

Or. it

Tarkistus 429
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymisen jälkeen komissio voi päättää 
hakijaa kuultuaan, mitkä tiedot voidaan 
säilyttää luottamuksellisina, ja kun päätös 
on tehty, ilmoittaa siitä jäsenvaltioille ja 
hakijalle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 430
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hakijan toimittama tiivistelmä 
tutkimuksista;

d) hakijan toimittamat täydelliset 
tutkimukset;

Or. it
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Tarkistus 431
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarpeen mukaan analyysimenetelmät. e) tulokset tutkimuksista, joita on tehty 
uuselintarvikkeen turvallisuuden 
osoittamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 432
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarpeen mukaan analyysimenetelmät. e) analyysissa käytettävät materiaalit ja 
analyysimenetelmät.

Or. it

Perustelu

Tieteen alalla ilmoitetaan aina analysoinnissa käytettävät menetelmät ja materiaalit.

Tarkistus 433
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e a– e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tunnetut riskit ja käyttörajoitukset;

e b) analyysimenetelmät;

e c) lausunnon perustana oleva 
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tieteellinen kirjallisuus;

e d) toksikologiset tiedot.

Or. fr

Tarkistus 434
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e e) tulokset tutkimuksista, joita on tehty 
elintarvikkeen turvallisuuden 
osoittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Perustuu mietintöluonnoksen tarkistukseen 85. E alakohdan ei pidä korvata e alakohtaa.

Tarkistus 435
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e f) tuotteen kemiallista koostumusta 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot sekä 
tuotteen turvallisuutta terveydelle ja 
ympäristölle koskevat tiedot.

Or. it
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Tarkistus 436
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e g) kaikki kolmannen maan 
elintarvikkeelle asettamat kiellot ja 
rajoitukset.

Or. it

Tarkistus 437
Biljana Borzan

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ylläpitää hakemuksista 
luetteloa, joka sisältää kustakin 
hakemuksesta toisen alakohdan a–e 
alakohdassa tarkoitetut tiedot. Komissio 
asettaa nämä tiedot asianomaisten 
osapuolten saataville.

Or. en

Tarkistus 438
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio, jäsenvaltiot ja EFSA 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 

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

varmistaakseen tämän asetuksen 
mukaisesti saamiensa tietojen 
asianmukaisen luottamuksellisuuden 4 
kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
tietoja, jotka on julkaistava ihmisten 
terveyden, eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 439
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
hakemuksensa, komissio, jäsenvaltiot ja 
EFSA eivät saa paljastaa luottamuksellisia 
tietoja, mukaan luettuna niitä tietoja, 
joiden luottamuksellisuudesta komissio ja 
hakija ovat eri mieltä.

6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
hakemuksensa, komissio, jäsenvaltiot ja 
EFSA eivät saa paljastaa luottamuksellisia 
tietoja lukuun ottamatta tietoja 
tutkimuksista, joita on tehty 
uuselintarvikkeen turvallisuuden 
osoittamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Erimielisyyttä aiheuttavat tiedot koskevat mahdollisesti prosesseja tai ainesosia, jotka 
saattavat olla kuluttajille vahingollisia. Kuluttajat eivät voi hyväksyä elintarvikkeena 
käytettäviä tuotteita koskevaa haitallista salailua. 

Tarkistus 440
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
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hakemuksensa, komissio, jäsenvaltiot ja 
EFSA eivät saa paljastaa luottamuksellisia 
tietoja, mukaan luettuna niitä tietoja, joiden 
luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 
ovat eri mieltä.

hakemuksensa, komissio, jäsenvaltiot ja 
EFSA eivät saa paljastaa luottamuksellisia 
tietoja, mukaan luettuna niitä tietoja, joiden 
luottamuksellisuudesta komissio ja hakija 
ovat eri mieltä lukuun ottamatta tuotteen 
turvallisuutta terveydelle ja ympäristölle 
koskevia tietoja.

Or. it

Tarkistus 441
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä 1–6 kohdan 
täytäntöönpanoa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.

Poistetaan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton, sillä artikla on jo riittävän yksityiskohtainen.

Tarkistus 442
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä 1–6 kohdan 
täytäntöönpanoa koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä.

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 1–6 kohdan täytäntöönpanoa 
koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 443
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 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 444
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.

Markkinoille saattamisen jälkeinen 
seuranta

1. Komissio voi elintarviketurvallisuuteen 
liittyvistä syistä ja ottaen huomioon 
EFSAn lausunnon asettaa 
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevia 
vaatimuksia sen varmistamiseksi, että 
hyväksytyn uuselintarvikkeen käyttö pysyy 
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turvallisissa rajoissa.

2. Elintarvikealan toimijoiden on 
ilmoitettava viipymättä komissiolle

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

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

Or. it

Perustelu

Jos tuotteen turvallisuudesta on epäilyjä ja sen markkinoille saattamista on syytä valvoa, on 
kyse ristiriidasta sen periaatteen kanssa, että uuselintarvikkeiden turvallinen käyttö olisi aina 
taattava kuluttajille. 

Tarkistus 445
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi elintarviketurvallisuuteen 
liittyvistä syistä ja ottaen huomioon 
EFSAn lausunnon asettaa
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevia 
vaatimuksia sen varmistamiseksi, että 
hyväksytyn uuselintarvikkeen käyttö pysyy 
turvallisissa rajoissa.

1. Kaikille uuselintarvikkeille asetetaan 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskeva vaatimus sen 
varmistamiseksi, että hyväksytyn 
uuselintarvikkeen käyttö pysyy 
turvallisissa rajoissa.

Or. en

Perustelu

Vaatimus sisältyi jo Euroopan parlamentin toisen käsittelyn mietintöön.
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Tarkistus 446
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi elintarviketurvallisuuteen 
liittyvistä syistä ja ottaen huomioon 
EFSAn lausunnon asettaa
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevia 
vaatimuksia sen varmistamiseksi, että 
hyväksytyn uuselintarvikkeen käyttö pysyy 
turvallisissa rajoissa.

1. Komissio asettaa
elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä 
ja ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti kaikille uuselintarvikkeille 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevan vaatimuksen ottaen 
huomioon EFSAn lausunnon 
tarvittavasta ajanjaksosta sen 
varmistamiseksi, että hyväksytyn 
uuselintarvikkeen käyttö pysyy 
turvallisissa rajoissa.

Or. en

Perustelu

Uuselintarvikkeen kulutus saattaa paljastaa ihmisen terveydelle aiheutuvia riskejä. 
Vaatimuksella markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta varmistetaan, että hyväksytty 
uuselintarvike on turvallisissa rajoissa ilman minkäänlaisia haittavaikutuksia, mikä lisää 
myös kuluttajien luottamusta.

Tarkistus 447
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijoiden on 
ilmoitettava viipymättä komissiolle

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 448
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kaikista sellaisessa kolmannessa maassa 
käyttöön otetuista tieteellisiin tietoihin 
perustuvista kielloista ja rajoituksista, 
jossa uuselintarviketta saatetaan 
markkinoille. EFSA saattaa lausuntonsa 
ajan tasalle näiden tietojen perusteella 
kuuden kuukauden kuluessa ottaen 
huomioon kiellon tai rajoituksen 
perustana olevat tieteelliset tiedot.

Or. fr

Tarkistus 449
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ainesosien 
siirtymäraja-arvot 

Uuselintarvikkeiden pakkausten on 
noudatettava elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista ja 
tarvikkeista annetussa asetuksessa (EY) 
N:o 1935/2004 säädettyjä vaatimuksia. 
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Kun elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvien materiaalien tiettyjen ainesosien 
tai ainesosaryhmien siirtymäraja-arvot on 
asetettu tämän asetuksen 5 artiklan 
mukaisesti, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota elintarvikkeiden kanssa 
kosketukseen joutuviin 
nanomateriaaleista valmistettuihin tai 
nanomateriaaleja sisältäviin 
materiaaleihin. Komissio esittää 
viimeistään 12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle siitä, millä tavoin 
nanomateriaaleja elintarvikkeiden kanssa 
kosketukseen joutuvissa materiaaleissa 
koskevaa kysymystä on käsiteltävä. Tässä 
kertomuksessa käsitellään muun muassa 
sitä, mitä testimenetelmiä tarvitaan 
elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 
joutuvien nanomateriaalien 
turvallisuuden varmistamiseksi, onko 
näiden materiaalien hyväksyminen 
asianmukaista tai mitkä siirtymäraja-
arvot olisi asetettava.

Or. en

Perustelu

Koska tässä asetuksessa käsitellään muun muassa elintarvikkeissa olevia nanomateriaaleja, 
on tärkeää varmistaa, että myös nanopartikkelit, joita saattaa vahingossa siirtyä 
elintarvikkeisiin, otetaan huomioon. On toimittava kiireellisesti, sillä toistaiseksi ei ole 
olemassa erityislainsäädäntöä, ja testivaatimuksia ei joko ole tai sovellettavat testimenetelmät 
ovat epäasianmukaisia.

Tarkistus 450
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

23 b artikla

Jäsenvaltioiden erioikeudet

1. Jos jollakin jäsenvaltiolla on uusien 
tietojen tai jo olemassa olevien tietojen 
uudelleen arvioinnin vuoksi 
yksityiskohtainen syy katsoa, että tämän 
asetuksen mukaisen elintarvikkeen tai 
elintarvikkeen ainesosan käyttö aiheuttaa 
vaaraa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, jäsenvaltio voi väliaikaisesti 
rajoittaa kyseisen elintarvikkeen tai 
elintarvikkeen ainesosan kauppaa ja 
käyttöä tai keskeyttää sen kaupan ja 
käytön alueellaan. Sen on ilmoitettava 
tästä viipymättä muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle sekä perusteltava 
päätöksensä.

2. Komissio tutkii tiiviissä yhteistyössä 
EFSAn kanssa 1 kohdassa tarkoitetut 
perustelut mahdollisimman pian ja 
toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. 
Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen, voi pitää päätöksen 
voimassa näiden toimenpiteiden 
voimaantuloon saakka.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on peräisin nykyisestä lainsäädännöstä (asetus (EY) N:o 258/1997) ja se 
sisältyi myös Euroopan parlamentin toisen käsittelyn kantaan vuonna 2010.

Tarkistus 451
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 
9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 
todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 
tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 
ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 
hyväksi viiden vuoden aikana päivästä, 
jona uuselintarvike on hyväksytty ja 
sisällytetty unionin luetteloon, ilman 
aiemman hakijan suostumusta.

1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 9 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 
todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 
tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 
ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 
hyväksi kymmenen vuoden aikana 
päivästä, jona uuselintarvike on hyväksytty 
ja sisällytetty unionin luetteloon, ilman 
aiemman hakijan suostumusta.

Or. fr

Perustelu

Viiden vuoden määräaika vaikuttaa liian lyhyeltä, jotta yritykset voivat hyötyä 
innovaatiostaan.

Tarkistus 452
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 
9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 
todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 
tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 
ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 
hyväksi viiden vuoden aikana päivästä, 
jona uuselintarvike on hyväksytty ja 
sisällytetty unionin luetteloon, ilman 
aiemman hakijan suostumusta.

1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 9 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 
todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 
tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 
ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 
hyväksi kymmenen vuoden aikana 
päivästä, jona uuselintarvike on hyväksytty 
ja sisällytetty unionin luetteloon, ilman 
aiemman hakijan suostumusta.

Or. en

Tarkistus 453
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan



AM\1037662FI.doc 31/51 PE541.298v01-00

FI

GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 
9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 
todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 
tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 
ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 
hyväksi viiden vuoden aikana päivästä, 
jona uuselintarvike on hyväksytty ja 
sisällytetty unionin luetteloon, ilman 
aiemman hakijan suostumusta.

1. Hakijan pyynnöstä, jonka tukena on 9 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
hakemukseen sisältyviä asianmukaisia ja 
todennettavissa olevia tietoja, hakemusta 
tukevaa uutta tieteellistä näyttöä tai tietoa 
ei saa käyttää myöhemmän hakemuksen 
hyväksi viiden vuoden aikana päivästä, 
jona uuselintarvike on hyväksytty ja 
sisällytetty unionin luetteloon, ilman 
aiemman hakijan suostumusta, jos asiasta 
ei ole sovittu hakijan kanssa, paitsi jos 
tähän on olemassa kansanterveyden 
suojeluun liittyvä peruste.

Or. en

Tarkistus 454
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aiempi hakija oli ensimmäistä 
hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että 
tieteellinen näyttö ja tieto olivat teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaisia;

a) alkuperäinen hakija oli ensimmäistä 
hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että 
tieteellinen näyttö ja tieto olivat teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaisia riippumatta siitä, 
onko tieto julkaistu tieteellisessä 
julkaisussa, ja ilman, että se on 
ilmoitettava välittömästi 
sääntelyviranomaisille;

Or. it

Perustelu

Tämänhetkisessä tietosuojajärjestelmässä myös ns. harmaaseen kirjallisuuteen, jota ei ole 
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julkaistu mutta joka on toimitettu sääntelyviranomaisille mahdollisten teollis- ja 
tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien tietojen määrittämiseksi, sovelletaan tekijänoikeuksia 
lupamenettelyn kannalta hyödyllisten tietojen osalta (market approval). Säänneltyjä tuotteita 
koskevien teollis- ja tekijänoikeuksien soveltaminen ei siis riipu siitä, onko tiedot julkaistu 
tieteellisessä julkaisussa vai ei. 

Tarkistus 455
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Komission teksti Tarkistus

b) aiemmalla hakijalla oli yksinomainen 
oikeus käyttää viittauksia teollis- ja 
tekijänoikeuden alaiseen tieteelliseen 
näyttöön tai tietoon ensimmäistä 
hakemusta tehtäessä; ja

b) aiempi hakija voi osoittaa 
omistussuhteensa teollis- ja 
tekijänoikeuden alaiseen tieteelliseen 
näyttöön tai tietoon tarkistettavissa olevin 
todistein ensimmäistä hakemusta tehtäessä; 
ja

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus mahdollistaa asianmukaisemman tietosuojajakson, jotta varmistetaan, että 
tutkimukseen investoivat yritykset saavat investoinneistaan riittävän tuoton. Se myös 
selkeyttää sanamuotoa ja tekee siitä oikeudellisesti selkeämmän.

Tarkistus 456
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

b) aiemmalla hakijalla oli yksinomainen 
oikeus käyttää viittauksia teollis- ja 
tekijänoikeuden alaiseen tieteelliseen 
näyttöön tai tietoon ensimmäistä 
hakemusta tehtäessä; ja

b) aiemmalla hakijalla oli yksinomainen 
oikeus käyttää viittauksia teollis- ja 
tekijänoikeuden alaiseen tieteelliseen 
näyttöön tai tietoon ensimmäistä 
hakemusta tehtäessä riippumatta siitä, 
onko tiedot julkaistu vai ei; ja
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Or. fr

Tarkistus 457
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Selkärankaisilla tehtävien toistuvien 
kokeiden välttämiseksi on sallittava, että 
myöhempi hakija viittaa selkärankaisilla 
tehtyihin tutkimuksiin ja muihin 
tutkimuksiin, joilla voidaan estää 
eläinkokeet. Tietojen omistaja voi vaatia 
asianmukaista korvausta tietojen 
käytöstä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 458
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos uuselintarvike hyväksytään ja 
sisällytetään unionin luetteloon sellaisen 
teollis- ja tekijänoikeuden alaisen 
tieteellisen näytön tai tiedon perusteella, 
jolle on myönnetty 24 artiklan 1 kohdassa 
säädetty tietosuoja, unionin luettelossa 
olevassa uuselintarvikkeen merkinnässä on 

1. Jos uuselintarvike hyväksytään ja 
sisällytetään unionin luetteloon sellaisen 
teollis- ja tekijänoikeuden alaisen 
tieteellisen näytön tai tiedon perusteella, 
jolle on myönnetty 24 artiklan 1 kohdassa 
säädetty tietosuoja, unionin luettelossa 
olevassa uuselintarvikkeen merkinnässä on 
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ilmoitettava 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat:

ilmoitettava 8 artiklan 3 kohdassa ja 22 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi seuraavat:

Or. it

Tarkistus 459
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset ja komiteamenettely Seuraamukset ja yleiset säännökset

Or. en

Tarkistus 460
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
6 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset ja komiteamenettely Seuraamukset ja yleiset säännökset

Or. en

Perustelu

Muutettu johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 461
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
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26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

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

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

5. Edellä olevan 11 artiklan 3 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
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Or. en

Tarkistus 462
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

2. Siirretään komissiolle viiden vuoden 
ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta 
4 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa 
ja 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä . Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
1 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
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tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

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

5. Edellä olevien 4 artiklan 1 kohdan, 
9 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan 
ja 17 artiklan 1 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 463
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
26 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 c artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta* komissiolle seitsemän vuoden 
ajaksi 3 artiklassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
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29 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 
1 kohdassa ja 29 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
tämän seitsemän vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

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

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

5. Edellä olevien 3 artiklan, 9 artiklan 3 
kohdan, 11 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 
1 kohdan ja 29 artiklan 3 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
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tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________

*EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säädösten edellyttämä vakioteksti. Tähän 26 a artiklaan (uusi) viitataan kautta 
koko tekstin.

Tarkistus 464
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komiteamenettely Delegoituja säädöksiä koskeva menettely

Or. en

Tarkistus 465
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla 
perustettu elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevä pysyvä komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 466
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

2. Siirretään komissiolle seitsemän 
vuoden ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulosta 3 artiklassa, 9 artiklan 
3 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa, 
17 artiklan 1 kohdassa ja 29 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa, 
9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 
1 kohdassa, 17 artiklan 1 kohdassa ja 
29 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
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4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä olevien 3 artiklan, 9 artiklan 
3 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan, 
17 artiklan 1 kohdan ja 29 artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 467
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 468
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus



PE541.298v01-00 42/51 AM\1037662FI.doc

FI

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 469
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään määräaikoja.

Tarkistus 470
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 471
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Hyväksyttyään 11 artiklan 1 kohdassa ja 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ehdotuksen komitea antaa lausuntonsa 
kuuden kuukauden määräajassa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määräaika ei mahdollista sen tavoitteen saavuttamista, että päätös voidaan tehdä 
kohtuullisessa ajassa (18 kuukautta). Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön komitealle 
asetettava määräaika, jonka kuluessa sen on annettava lausuntonsa. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että lääkkeiden hyväksymiseksi keskitetysti on alustavat kommentit annettava 
kirjallisesti 22 päivän kuluessa.

Tarkistus 472
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Hyväksyttyään 11 artiklan 1 kohdassa ja 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ehdotuksen komitea antaa lausuntonsa 
kuuden kuukauden määräajassa.

Or. en
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Perustelu

Pysyvälle komitealle on asetettava määräaika, jotta vältetään pitkittyneiden prosessien riski.

Tarkistus 473
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 474
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään määräaikoja.
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Tarkistus 475
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkia jäsenvaltioille asetuksen 
(EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti 
toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin 
markkinoille saattamista koskevia 
hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista 
päätöstä ennen ... 27, on pidettävä tämän 
asetuksen mukaisina hakemuksina.

1. Kaikkia jäsenvaltioille asetuksen (EY) 
N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti 
toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin 
markkinoille saattamista koskevia 
hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista 
päätöstä ennen ...27, on pidettävä tämän 
asetuksen mukaisina hakemuksina.

__________________ __________________

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

Publications Office: please insert date: 12
months after the date of entry into force of 
this Regulation

Or. en

Tarkistus 476
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Jos jäsenvaltio tai EFSA ei esitä 
perusteltuja turvallisuuteen liittyviä 
vastalauseita neljän kuukauden kuluessa 
a alakohdassa tarkoitetun hakemuksen tai 
ilmoituksen vastaanottamisesta, 
elintarvikkeen markkinoille saattamista 
voidaan jatkaa, kunnes hakemusta tai 
ilmoitusta koskeva lopullinen päätös on 
tehty 11, 14 tai 17 artiklan mukaisesti.

b) Jos jäsenvaltio tai EFSA ei esitä 
tuotteen turvallisuuteen terveydelle tai 
ympäristölle liittyviä vastalauseita neljän 
kuukauden kuluessa a alakohdassa 
tarkoitetun hakemuksen tai ilmoituksen 
vastaanottamisesta, elintarvikkeen 
markkinoille saattamista voidaan jatkaa, 
kunnes hakemusta tai ilmoitusta koskeva 
lopullinen päätös on tehty 11, 14 tai 17 
artiklan mukaisesti.
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Or. it

Tarkistus 477
Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Jos jäsenvaltio tai EFSA esittää 
perusteltuja turvallisuuteen liittyviä 
vastalauseita, komissio tekee väliaikaisen 
päätöksen elintarvikkeen markkinoille 
saattamisesta unionissa neljän kuukauden 
kuluessa tällaisten vastalauseiden 
vastaanottamisesta.

c) Jos jäsenvaltio tai EFSA esittää tuotteen 
turvallisuuteen terveydelle tai ympäristölle
liittyviä vastalauseita, komissio tekee
väliaikaisen keskeyttämispäätöksen
elintarvikkeen markkinoille saattamisesta 
unionissa kahden kuukauden kuluessa 
tällaisten vastalauseiden 
vastaanottamisesta.

Or. it

Tarkistus 478
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Täytäntöönpanosäädös siirtymätoimenpiteiden hyväksymiseksi on tarpeeton, kun kyse on 
siirtymätoimenpiteiden soveltamisesta.

Tarkistus 479
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 1 ja 2 kohdan soveltamista 
koskevia siirtymätoimenpiteitä. Nämä 
delegoidut säädökset hyväksytään 26 a 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muutettu johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 480
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 1 ja 2 kohdan soveltamista 
koskevia siirtymätoimenpiteitä. Nämä 
delegoidut säädökset hyväksytään 
27 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 481
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun asetuksen (EY) N:o 258/97 4 
artiklan nojalla sallittu uuselintarvike on 
sisällytetty 7 artiklan mukaisesti unionin 
luetteloon, tämän uuselintarvikkeen 
saattaminen markkinoille unionissa 
sallitaan yksinomaan hakijalle kymmenen 
vuoden ajaksi alkaen luvan 
myöntämispäivästä, ellei jokin muu hakija 
saa tätä uuselintarviketta koskevaa lupaa.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on mahdollistaa pehmeä siirtyminen komission 
käyttöönottamaan yleiseen hyväksymismenettelyyn ilman, että rangaistaan jo 
markkinoillesaattamisluvan saaneita yrityksiä.

Tarkistus 482
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla

Siihen asti, että kloonatuista eläimistä ja 
niiden jälkeläisistä peräisin olevia 
elintarvikkeita koskeva 
erityislainsäädäntö tulee voimaan, on 
tällaisten elintarvikkeiden markkinoille 
saattamisen yhteydessä liitettävä niihin 
seuraava tieto lopullista kuluttajaa 
varten: ”Elintarvike on peräisin 
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kloonatuista eläimistä / kloonattujen 
eläinten jälkeläisistä.” Jos kyse on 
valmiiksi pakatuista elintarvikkeista, 
nämä elintarviketta koskevat tiedot on 
esitettävä tuotteen etiketissä. Kaikissa 
muissa tapauksissa nämä elintarvikkeita 
koskevat tiedot on esitettävä mukana 
seuraavassa materiaalissa.

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön asianmukaiset toimet, jotta vältetään aukko sääntelyssä.

Tarkistus 483
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
29 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 b artikla

Raportointi

Komissio antaa viisi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen sen täytäntöönpanosta, 
erityisesti uuden yksinkertaistetun 
menettelyn vaikutuksesta kolmansista 
maista tuleviin perinteisiin 
elintarvikkeisiin.

Or. en

Tarkistus 484
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan ...28 . Sitä sovelletaan ...28.

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

28 Publications Office: please insert date: 
12 months after the date of entry into force 
of this Regulation

Or. en

Tarkistus 485
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite

Uuselintarvikkeita koskeva unionin 
luettelo ja käyttöedellytykset

Or. en

Tarkistus 486
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla

Liite

Hyväksyttyjä uuselintarvikkeita koskeva 
unionin luettelo ja kolmansista maista 
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tulevia perinteisiä elintarvikkeita koskeva 
luettelo

Or. en


