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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista
(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0894),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0487/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. huhtikuuta 2014 antaman 
lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnot (A8-0000/2014),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 

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

sisämarkkinoiden keskeinen ominaisuus, ja 
se vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa. Erot 
uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointia 
ja hyväksymistä koskevissa kansallisissa 
laeissa voivat estää tällaisten 
elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden ja 
luoda siten oikeudellista epävarmuutta ja 
epäreiluja kilpailuedellytyksiä. 

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

ja komission asetuksella (EY) N:o 
1852/20019. Näitä sääntöjä on päivitettävä, 
jotta voidaan yksinkertaistaa nykyisiä 

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

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

hyväksyntämenettelyjä ja ottaa huomioon 
unionin lainsäädännön hiljattainen kehitys 
ja teknologinen edistys. Sen vuoksi 
asetukset (EY) N:o 258/97 ja (EY) N:o 
1852/2001 olisi kumottava ja korvattava 
tällä asetuksella.

____________________ ____________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 258/97, annettu 
27 päivänä tammikuuta 1997, 
uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden 
uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, 
s. 1).

8Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja 
elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL 
L 43, 14.2.1997, s. 1).

9 Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, 
yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen 
julkistamisesta ja suojaamisesta (EYVL L 
253, 21.9.2001, s. 17).

9 Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, 
yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen 
julkistamisesta ja suojaamisesta (EYVL L 
253, 21.9.2001, s. 17).

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

käytettävät elintarvikkeet, jotka kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1333/200812 
soveltamisalaan, elintarvikkeissa 
käytettävät aromiaineet, jotka kuuluvat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1334/200813 
soveltamisalaan, ja uuttoliuottimet, jotka 
kuuluvat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/32/EY14 
soveltamisalaan, olisi jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

____________________ ____________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 
22 päivänä syyskuuta 2003, 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 
22 päivänä syyskuuta 2003, 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksen (EY) N:o 258/97 1 artiklassa 
lueteltuja uuselintarvikkeiden luokkia olisi 
selkeytettävä ja päivitettävä viittaamalla
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/200215 2 artiklassa 
säädettyyn elintarvikkeen yleiseen 
määritelmään. Ennen kuin tätä asetusta 
aletaan soveltaa, komission olisi 
annettava uuselintarvikkeiden luokkia 
koskevat ohjeet, jotka auttaisivat hakijoita 
ja jäsenvaltioita selvittämään, kuuluuko 
jokin elintarvike tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja mihin 
uuselintarvikkeiden luokkaan se siinä 
tapauksessa kuuluu.

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

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

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja 
muihin aineisiin, jotka on tarkoitettu 
ravintolisinä käytettäväksi tai lisättäväksi 
elintarvikkeisiin, kuten 
äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitettuihin viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja lastenruokiin, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin 
elintarvikkeisiin ja painonhallintaan 
tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin, 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/46/EY17, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1925/200618 ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 609/201319

annettuja sääntöjä. Kyseiset aineet olisi 
arvioitava myös tässä asetuksessa 
annettujen sääntöjen mukaisesti, jos ne 

(8) Vitamiineja, kivennäisaineita ja muita
aineita, jotka on tarkoitettu ravintolisinä 
käytettäväksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/46EY17ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1925/200618

mukaisesti tai lisättäväksi elintarvikkeisiin, 
kuten äidinmaidonkorvikkeisiin ja 
vieroitusvalmisteisiin, imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitettuihin viljapohjaisiin 
valmisruokiin ja lastenruokiin, erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin 
elintarvikkeisiin ja painonhallintaan 
tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin, 
joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 609/201319, 
olisi arvioitava myös tämän asetuksen 
mukaisesti, jos ne kuuluvat siinä olevaan
uuselintarvikkeen määritelmään.



PE537.480v02-00 12/67 PR\1036384FI.doc

FI

kuuluvat uuselintarvikkeen määritelmään 
tämän asetuksen mukaisesti.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jos direktiivin 2002/46/EY, asetuksen 
(EY) N:o 1925/2006 tai asetuksen (EU) 

Poistetaan.
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N:o 609/2013 mukaisesti käytetyn aineen 
tuotantoprosessi tai partikkelikoko 
muuttuu merkittävästi esimerkiksi 
nanoteknologian vuoksi, sillä saattaa olla 
vaikutusta elintarvikkeeseen ja siten 
elintarvikkeen turvallisuuteen. Sen vuoksi 
tällaista ainetta olisi pidettävä 
uuselintarvikkeena tämän asetuksen 
nojalla, ja se olisi ensin arvioitava 
uudelleen tämän asetuksen mukaisesti ja 
sen jälkeen asiaa koskevan 
erityislainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 9 kappale on turha, koska sen pääkohdat on jo käsitelty 7 ja 8 kappaleessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Ennen 15 päivää toukokuuta 1997 
yksinomaan ravintolisänä tai ravintolisässä 
käytettyä elintarviketta, sellaisena kuin se 
on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, sen 
saattaminen unionin markkinoille samaa
käyttötarkoitusta varten mainitun päivän 
jälkeen olisi sallittava, koska sitä ei tulisi 
pitää uuselintarvikkeena tämän asetuksen 
mukaisesti. Tätä käyttöä ravintolisänä tai 
ravintolisässä ei kuitenkaan tulisi ottaa 
huomioon arvioitaessa, onko elintarviketta 
käytetty unionissa ihmisravinnoksi 
merkittävässä määrin ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997. Sen vuoksi kyseisen 
elintarvikkeen käyttöön muutoin kuin 
ravintolisänä tai ravintolisässä olisi 
sovellettava tätä asetusta.
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Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tuotantoprosessia, sitä ei näin ollen tulisi 
pitää perinteisenä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Elintarvikkeita, jotka on tuotettu 
yksinomaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomista 
elintarvikkeen ainesosista, etenkään jos 
valmistaminen on tapahtunut muuttamalla 
elintarvikkeen ainesosia tai määrää, ei 
tulisi pitää uuselintarvikkeina. 
Elintarvikkeen ainesosan muunnosten, joita 
ei ole vielä käytetty unionissa 
ihmisravinnoksi merkittävässä määrin, olisi 
kuitenkin kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2001/83/EY20 sovelletaan 

(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2001/83/EY20 sovelletaan 
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silloin, kun tuote voi kuulua sekä kyseisen 
direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
lääkkeen määritelmän piiriin että tässä 
asetuksessa säädetyn tuotteen määritelmän 
piiriin, kun otetaan huomioon kaikki sen 
ominaisuudet. Jos jäsenvaltio toteaa 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti, että 
tuote on lääke, se voi rajoittaa kyseisen 
tuotteen saattamista unionin markkinoille 
unionin lainsäädännön mukaisesti. 
Lääkkeet on lisäksi jätetty asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 2 artiklassa olevan 
elintarvikkeen määritelmän ulkopuolelle 
eikä niiden sen vuoksi pitäisi kuulua tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

tapauksissa, joissa tuote voi kuulua sekä 
kyseisessä direktiivissä säädetyn lääkkeen 
määritelmän piiriin että tässä asetuksessa 
säädetyn tuotteen määritelmän piiriin, kun 
otetaan huomioon kaikki sen ominaisuudet. 
Jos jäsenvaltio toteaa direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti, että tuote on lääke, 
se voi rajoittaa kyseisen tuotteen 
saattamista unionin markkinoille unionin 
lainsäädännön mukaisesti. Lääkkeet on 
lisäksi jätetty asetuksessa (EY) 
N:o 178/2002 2 artiklassa olevan 
elintarvikkeen määritelmän ulkopuolelle 
eikä niiden sen vuoksi pitäisi kuulua tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

____________________ ____________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä 
marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
(EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä 
marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
(EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komission ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
jäljempänä ’EFSA’, olisi noudatettava 
erityisiä määräaikoja, jotta voidaan taata 
hakemusten ongelmaton käsittely. 
Komission ja EFSAn olisi kuitenkin 
vaikeissa tapauksissa voitava jatkaa 
tarvittaessa kyseisiä määräaikoja.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Uuselintarvikkeet olisi hyväksyttävä 
ja niitä saisi käyttää ainoastaan, jos ne 
täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut 
vaatimukset. Uuselintarvikkeiden olisi 
oltava turvallisia eikä niiden käyttö saisi 

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

johtaa kuluttajia harhaan. Jos 
uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata 
toinen elintarvike, se ei sen vuoksi saisi 
poiketa kyseisestä elintarvikkeesta siten, 
että sen käyttö olisi ravitsemuksellisesti 
merkittävästi vähemmän edullista 
kuluttajalle.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Olisi myös säädettävä 
uuselintarvikkeista johtuvien 
turvallisuusriskien arviointiperusteista. 
Uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
tällaiset arvioinnit olisi annettava EFSAn 
tehtäväksi, ja EFSAn arvioiden olisi 
oltava ratkaisevassa asemassa, jos 
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jäljempänä ’EFSA’, tehtäväksi. lausunnot elintarvikkeen turvallisuudesta 
poikkeavat toisistaan.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Kun uuselintarvike hyväksytään ja 
sisällytetään unionin luetteloon, 
komissiolla olisi oltava valtuudet ottaa 
käyttöön markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevia vaatimuksia, jotta 
voidaan seurata hyväksytyn 
uuselintarvikkeen käyttöä sen 
varmistamiseksi, että käyttö pysyy EFSAn 
turvallisuusarvioinnissa vahvistamissa 
turvallisissa rajoissa. Näitä valtuuksia olisi 
kuitenkin käytettävä ainoastaan 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, ei pysyvänä käytäntönä.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on aiheellista tietyissä 
olosuhteissa suojata investointeja, joita 
innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja 
tämän asetuksen mukaisesti tehdyn 
uuselintarviketta koskevan hakemuksen 

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

tueksi. Uusi tieteellinen näyttö ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien alainen tieto, joka on 
toimitettu uuselintarvikkeen unionin 
luetteloon sisällyttämistä koskevan 
hakemuksen tueksi, olisi suojattava. Näitä 
tietoja ei saisi tietyn ajanjakson aikana 
käyttää myöhemmän hakijan eduksi ilman 
alkuperäisen hakijan suostumusta. Yhden 
hakijan toimittamien tieteellisten tietojen 
suoja ei saisi estää muita hakijoita 
tekemästä unionin luetteloon 
sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka 
perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin, 
tai viittaamalla suojattuihin tietoihin 
alkuperäisen hakijan suostumuksella. 
Alkuperäiselle hakijalle myönnettyä viiden 
vuoden tietosuojakautta ei pitäisi jatkaa
myöhemmille hakijoille myönnettävän 
tietosuojan vuoksi.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Hakijat tekevät usein työtä 
sellaisten tutkijoiden kanssa, jotka 
julkaisevat työnsä tuloksia 
tiedejulkaisuissa. Hakijoiden ja 
tutkijoiden yhteistyöhön kannustamiseksi 
on huolehdittava, että tietosuoja taataan 
riippumatta siitä, onko aineisto julkaistu 
tiedejulkaisussa.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Jos hakija pyytää tietosuojaa 
samaa elintarviketta varten sekä tämän 
asetuksen että asetuksen (EY) N:o 
1924/2006 mukaisesti, komission olisi 
pyrittävä yhdenmukaistamaan 
kummankin hyväksymismenettelyn 
aikataulu, jotta tietosuojakaudet olisivat 
samanaikaisia. Jos tämä edellyttää yhden 
menettelyn viivästyttämistä, hakijaa olisi 
kuultava etukäteen.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sellaisten hakemusten osalta, jotka on 
toimitettu asetuksen (EY) N:o 258/97 
mukaisesti ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää, riskinarviointi ja 
hyväksyntämenettely olisi saatettava 
päätökseen tämän asetuksen mukaisesti. 
Tässä asetuksessa säädetyn 
uuselintarvikkeen selkeytetyn määritelmän 
vuoksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi 
elintarvikkeen, joka saatettiin 
lainsäädännön mukaisesti markkinoille 
tämän asetuksen soveltamispäivänä, 
markkinoille saattaminen olisi periaatteessa 
sallittava siihen asti, että riskinarviointi ja 
hyväksyntämenettelyt on saatettu 
päätökseen. Sen vuoksi olisi säädettävä 
siirtymäsäännöistä, jotta varmistetaan 

(25) Sellaisten hakemusten osalta, jotka on 
toimitettu asetuksen (EY) N:o 258/97 
mukaisesti ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää, riskinarviointi ja 
hyväksyntämenettely olisi saatettava 
päätökseen tämän asetuksen mukaisesti. 
Tässä asetuksessa säädetyn 
uuselintarvikkeen selkeytetyn määritelmän 
vuoksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi 
elintarvikkeen, joka saatettiin 
lainsäädännön mukaisesti markkinoille 
tämän asetuksen soveltamispäivänä, 
markkinoille saattaminen olisi periaatteessa 
sallittava siihen asti, että riskinarviointi ja 
hyväksyntämenettelyt on saatettu 
päätökseen. Sen vuoksi olisi säädettävä 
siirtymäsäännöksistä, jotta varmistetaan 
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ongelmaton siirtyminen tämän asetuksen 
sääntöjen soveltamiseen.

ongelmaton siirtyminen tämän asetuksen 
sääntöjen soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Kohde ja soveltamisala Kohde, tavoite ja soveltamisala

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä asetuksen tavoite selvästi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöt 
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamisesta unionissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä asetuksen tavoite selvästi.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä asetuksen tavoite selvästi.

Tarkistus 29

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 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997 
riippumatta siitä, milloin eri jäsenvaltiot 
ovat liittyneet unioniin, ja jotka kuuluvat 
vähintään yhteen seuraavista luokista:

Or. en

Perustelu

Uuselintarvikkeen määritelmään on sisällytettävä ja palautettava eri luokat, jotta voidaan 
varmistaa, että asetusta sovelletaan ainoastaan määriteltyihin elintarvikeluokkiin eikä 
kaikkiin elintarvikkeisiin. Näin huolehditaan oikeusvarmuudesta. 
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Tarkistus 30

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

Perustelu

Asetusta on mukautettava teknologiseen edistykseen ja EU:n markkinoille saapuviin 
uudentyyppisiin elintarvikkeisiin.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

-ia) elintarvikkeet, jotka sisältävät mikro-
organismeja, sieniä ja leviä, koostuvat 
niistä tai jotka on tuotettu niiden avulla;

Or. en

Perustelu

Asetusta on mukautettava teknologiseen edistykseen ja EU:n markkinoille saapuviin 
uudentyyppisiin elintarvikkeisiin.

Tarkistus 32

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

-ib) elintarvikkeet, jotka sisältävät kasveja 
tai eläimiä, koostuvat niistä tai jotka on 
tuotettu niiden avulla, lukuun ottamatta 
kasveja tai eläimiä, 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

Perustelu

Asetusta on mukautettava teknologiseen edistykseen ja EU:n markkinoille saapuviin 
uudentyyppisiin elintarvikkeisiin.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta – 3 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

Perustelu

Asetusta on mukautettava teknologiseen edistykseen ja EU:n markkinoille saapuviin 
uudentyyppisiin elintarvikkeisiin.

Tarkistus 35

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 jolla on turvallinen 
käyttöhistoria kolmannessa maassa;

Or. en
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Perustelu

Jos elintarvikkeella on uusi tai muutettu molekyylirakenne, se ei voi olla kolmannesta maasta 
tuleva perinteinen elintarvike.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ilmauksella ”merkittävä” täsmennetään, että määritelmä suhteutetaan jonkin yksittäisen 
maan väkilukuun, joten kyse ei ole maailmanlaajuisesta vertailusta.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 
määritelmän osalta

Poistetaan.

Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
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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

Tämä artikla vastaa pikemminkin 4 artiklaa, joten se on siirretty. 

Tarkistus 38

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. 
Elintarvikealan toimijoiden on toimitettava 
pyynnöstä tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle, 
jotta se voi määrittää, kuuluuko 
elintarvike tämän asetuksen 
soveltamisalaan vai ei.

Or. en

Perustelu

Jokainen uuselintarviketta koskeva hakemus on ainutlaatuinen, ja siksi elintarvikealan 
toimijoiden on voitava kuulla jäsenvaltioita yksittäistä hakemusta koskevista erityispiirteistä. 
Jos ne tekevät niin, niiden toimitettava jäsenvaltiolle kaikki tarvittavat tiedot.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio ei kykene 
määrittämään, kuuluko elintarvike tämän 
asetuksen soveltamisalaan vai ei, se voi 
kuulla komissiota ja muita jäsenvaltioita.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava oikeus kuulemiseen määrittämisprosessin aikana, mutta kuulemista 
ei edellytetä, jos se ei ole tarpeen. 

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa viimeistään ...* 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa on 
ohjeita,

siitä, millaiset elintarvikkeet tai 
elintarvikkeiden ainesosat kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kunkin 
2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun luokan osalta, ja 

kuulemisprosessia koskevan menettelyn 
vaiheista. 

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

Or. en
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Perustelu

Tässä asetuksessa otetaan käyttöön uusia luokkia, joilla otetaan huomioon tieteellinen kehitys 
vuoteen 1997 verrattuna. Tämä kuitenkin vaikeuttaa prosessia. On erittäin tärkeää, että 
komissio julkaisee helposti lähestyttäviä ohjeita auttaakseen hakijoita. Elintarvikealan 
toimijoilla on myös oltava selvä ja helppokäyttöinen viestintäkanava jäsenvaltioiden, EFSAn 
ja komission kanssa määrittämisprosessin aikana.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Katso 3 artiklaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Merkintävaatimukset saattavat myös kuulua hyväksymisprosessiin.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin luettelon on oltava julkisesti 
saatavilla ...* alkaen. Unionin luettelo 
julkaistaan komission verkkosivustolla ja 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että uuselintarvikkeita koskeva unionin luettelo on avoin. Komission olisi 
toteutettava kaikki toimenpiteet varmistaakseen, että luettelo on yleisön saatavilla.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Uuselintarvikkeiden unionin luetteloon 
sisällyttämistä koskevat yleiset edellytykset

Uuselintarvikkeiden unionin luetteloon 
sisällyttämistä koskevat yleiset edellytykset

Komissio hyväksyy ja sisällyttää 
uuselintarvikkeen unionin luetteloon vain, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Komissio hyväksyy ja sisällyttää 
uuselintarvikkeen unionin luetteloon vain, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

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

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

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

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 merkittävää ravitsemuksellista 
haittaa kuluttajalle.

Kun a alakohtaan liittyvissä tieteellisissä 
tutkimuksissa annetaan toisistaan 
poikkeavia lausuntoja, päätelmä tehdään 
EFSAn antaman lausunnon perusteella.

Or. en

Perustelu

Ravintoarvoissa ilmenevän merkityksettömän eron ei pitäisi riittää syyksi hakemuksen 
epäämiseen, jos ero ei vaikuta ihmisten terveyteen. Jos tieteellisissä tutkimuksissa päädytään 
erilaisiin päätelmiin, EFSAlla on oltava valta ratkaista asia ja tehdä lopulliset päätelmät. 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksellä (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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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. 

versioon.)

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

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin luettelon sisältö Unionin luettelon sisältö ja päivittäminen

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten edellytysten, eritelmien tai 
rajoitusten lisääminen, poistaminen tai 

c) sellaisten eritelmien, käyttöedellytysten, 
erityismerkintöjä koskevien 
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muuttaminen, jotka liittyvät 
uuselintarvikkeen sisällyttämiseen unionin 
luetteloon.

lisävaatimusten tai markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevien 
vaatimusten lisääminen, poistaminen tai 
muuttaminen, jotka liittyvät 
uuselintarvikkeen sisällyttämiseen unionin 
luetteloon.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 2 kohdassa säädettyyn 
uuselintarvikkeen unionin luettelossa 
olevaan merkintään on sisällyttävä 
uuselintarvikkeen eritelmä ja tarpeen 
mukaan seuraavat:

a) uuselintarvikkeen eritelmä;

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

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

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

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

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

seurantaa koskevat vaatimukset 23 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Menettely uuselintarvikkeen unionin 
markkinoille saattamisen hyväksymiseksi 
ja unionin luettelon päivittämiseksi

Menettelyt uuselintarvikkeen unionin 
markkinoille saattamisen hyväksymiseksi 
ja unionin luettelon päivittämiseksi

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Menettelyt, joilla hyväksytään 
uuselintarvikkeen markkinoille 
saattaminen unionissa ja päivitetään 
8 artiklassa säädetty unionin luettelo, 
käynnistyvät joko komission aloitteesta tai 
hakijan komissiolle tekemän hakemuksen 
seurauksena. Komissio toimittaa 
hakemuksen jäsenvaltioiden käyttöön.

Hakemuksessa on oltava Hakemuksessa on oltava
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-a) hakijan nimi ja osoite;

a) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus: a) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus:

aa) tuotantoprosessi;

b) uuselintarvikkeen koostumus; b) uuselintarvikkeen koostumus; 

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

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

ca) soveltuvissa tapauksissa 
analyysimenetelmä(t);

d) tarpeen mukaan ehdotus 
käyttöedellytyksistä ja erityisistä 
merkintävaatimuksista, jotka eivät johda 
kuluttajaa harhaan.

d) tarpeen mukaan ehdotus 
käyttöedellytyksistä ja erityisistä 
merkintävaatimuksista, jotka eivät johda 
kuluttajaa harhaan.

Or. en

Perustelu

Hakemuksen olisi oltava kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla. Hakemuksen uudet elementit 
ovat tarpeen, jotta viranomaiset voivat tarkastaa, voidaanko uuselintarvike hyväksyä.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio pyytää EFSAlta lausuntoa, jos 
unionin luetteloon tehtävä päivitys saattaa 
aiheuttaa turvallisuusriskin ihmisten 
terveydelle.

Or. en

Perustelu

Jos on perusteltua syytä olettaa, että elintarvike voi aiheuttaa turvallisuusriskin ihmisten 
terveydelle, komission olisi pyydettävä EFSAlta lausuntoa.



PE537.480v02-00 38/67 PR\1036384FI.doc

FI

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 
komissio voi päättää 
hyväksymismenettelyn ja olla jatkamatta 
päivitystä missä tahansa menettelyn 
vaiheessa, jos se katsoo päivityksen olevan 
perusteeton.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hakija voi peruuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksensa milloin tahansa 
ennen 2 kohdassa tarkoitetun EFSAn 
lausunnon antamista ja päättää näin 
uuselintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 
luettelon päivittämistä koskevan 
menettelyn.

5. Hakija voi peruuttaa hakemuksensa 
milloin tahansa ja päättää näin 
uuselintarvikkeen hyväksymistä ja unionin 
luettelon päivittämistä koskevan 
menettelyn.

Or. en

Perustelu

Hakijan olisi voitava peruuttaa hakemuksensa menettelyn kaikissa vaiheissa.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Uuselintarvikkeen turvallisuutta 
arvioidessaan EFSAn on otettava tarpeen 
mukaan huomioon seuraavat:

Uuselintarvikkeen turvallisuutta 
arvioidessaan EFSAn on otettava tarpeen 
mukaan huomioon seuraavat:

a) onko kyseinen uuselintarvike yhtä 
turvallinen kuin vastaavan 
elintarvikeluokan elintarvike, joka on jo 
unionin markkinoilla;

a) onko kyseinen uuselintarvike yhtä 
turvallinen kuin vastaavan 
elintarvikeluokan elintarvike, joka on jo 
unionin markkinoilla;

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

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

c) poikkeaako uuselintarvike, joka on 
tarkoitettu toisen elintarvikkeen 
korvaamiseen, siitä siten, että sen 
tavanomainen käyttö aiheuttaisi 
merkittävää ravitsemuksellista haittaa 
kuluttajalle.

Or. en

Perustelu

Hakemusprosessin eri vaiheita koskevia määräaikoja olisi lyhennettävä, jotta 
hakemusprosessi tehostuisi. EFSAn roolia on mukautettava 6 artiklassa tarkoitettuihin 
hyväksymistä koskeviin edellytyksiin.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. EFSAn on toimitettava lausuntonsa 
komissiolle, jäsenvaltioille ja tapauksen 
mukaan hakijalle.

2. EFSAn on toimitettava lausuntonsa 
komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle.

Or. en

Perustelu

Hakija on aina merkittävä tekijä menettelyssä, ja hänelle olisi tiedotettava menettelyn 
kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa EFSA pyytää 
täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 
säädettyä yhdeksän kuukauden määräaikaa 
voidaan jatkaa.

3. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa EFSA pyytää 
täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 
säädettyä yhdeksän kuukauden määräaikaa 
voidaan jatkaa.

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 
määräaika, jonka kuluessa kyseiset 
täydentävät tiedot olisi toimitettava, ja 
ilmoitettava komissiolle tarvittavasta 
lisäajasta.

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 
määräaika, jonka kuluessa kyseiset 
täydentävät tiedot on toimitettava, ja 
ilmoitettava komissiolle asiasta.

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 
kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 
ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 
yhdeksän kuukauden määräaikaa 
pidennetään automaattisesti kyseisellä 
lisäajalla. Komissio ilmoittaa määräajan 
pidennyksestä jäsenvaltioille.

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 
kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 
ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 
yhdeksän kuukauden määräaikaa 
pidennetään automaattisesti kyseisellä 
lisäajalla. Komissio ilmoittaa määräajan 
pidennyksestä jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos 3 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei lähetetä EFSAlle kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
EFSAn on annettava lopullinen
lausuntonsa sille jo toimitettujen tietojen 
perusteella.

4. Jos 3 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä 
tietoja ei toimiteta EFSAlle kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
EFSAn on laadittava lausuntonsa 
saatavilla olevien tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EFSAn on asetettava 3 kohdassa 
tarkoitetut täydentävät tiedot komission ja 
jäsenvaltioiden saataville.

6. EFSAn on asetettava 3 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut täydentävät tiedot komission ja 
jäsenvaltioiden saataville.

Or. en

Perustelu

Täydentävät tiedot olisi asetettava komission ja jäsenvaltioiden saataville.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset 
tapauksen mukaan;

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset;

b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 
säännökset; 

b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 
säännökset; 

c) EFSAn lausunto; c) EFSAn lausunto;

d) mahdolliset muut perustellut tekijät, 
jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 
hakemukseen.

d) mahdolliset muut perustellut tekijät, 
jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 
hakemukseen.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Hakemusprosessin eri vaiheita koskevia määräaikoja olisi lyhennettävä, jotta 
hakemusprosessi tehostuisi. Komissio ei yleensä tarvitse yhdeksää kuukautta laatiakseen 
luonnoksen täytäntöönpanosäädöksestä. Kuuden kuukauden määräajan pitäisi riittää, sillä 
21 artiklassa säädetään tilapäisestä pidentämisestä vaikeissa tapauksissa. Itse 6 artiklasta 
selviää, että kaikkia edellytyksiä ei aina sovelleta, joten ”tapauksen mukaan”-ilmaus on 
tarpeeton ja saattaisi johtaa harhaan.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hakemusprosessin eri vaiheita koskevia määräaikoja olisi lyhennettävä, jotta 
hakemusprosessi tehostuisi. Komissio ei yleensä tarvitse yhdeksää kuukautta laatiakseen 
luonnoksen täytäntöönpanosäädöksestä. Kuuden kuukauden määräajan pitäisi riittää, sillä 
21 artiklassa säädetään tilapäisestä pidentämisestä vaikeissa tapauksissa. 

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hakemusten hallinnollisia ja tieteellisiä 
vaatimuksia koskeva täytäntöönpanovalta

Hakemusten hallinnollisia ja tieteellisiä 
vaatimuksia koskevat
täytäntöönpanosäädökset

Komissio hyväksyy ...24 mennessä 
täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat 
seuraavia:

Komissio hyväksyy ...24 mennessä 
täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat 
seuraavia:

a) edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen sisältö, laadinta ja 
esittäminen;

a) edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen sisältö, laadinta ja 
esittäminen;

b) hakemuksen asianmukaisuuden 
tarkastamista koskevat järjestelyt;

b) hakemuksen asianmukaisuuden 
tarkastamista koskevat järjestelyt;

c) niiden tietojen tyyppi, jotka on 
sisällytettävä 10 artiklassa tarkoitettuun 
EFSAn lausuntoon. 

c) niiden tietojen tyyppi, jotka on 
sisällytettävä 10 artiklassa tarkoitettuun 
EFSAn lausuntoon. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

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

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

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston tavoitteeseen terminologian korjaamisesta. 

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 
elintarvikkeita koskeva ilmoitus

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 
elintarvikkeita koskeva ilmoitus

Hakijan, joka aikoo saattaa unionin 
markkinoille kolmansista maista tulevia 
perinteisiä elintarvikkeita, on ilmoitettava
tästä aikeesta komissiolle.

Hakija, joka aikoo saattaa unionin 
markkinoille kolmansista maista tulevia 
perinteisiä elintarvikkeita, voi toimittaa 
komissiolle ilmoituksen tästä aikeesta.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

-a) hakijan nimi ja osoite;

a) perinteisen elintarvikkeen nimi ja 
kuvaus:

a) perinteisen elintarvikkeen nimi ja 
kuvaus:

b) perinteisen elintarvikkeen koostumus; b) perinteisen elintarvikkeen koostumus;

c) perinteisen elintarvikkeen alkuperämaa; c) perinteisen elintarvikkeen alkuperämaa;

d) asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka 
osoittavat elintarvikkeen turvallisen 
käyttöhistorian jossakin kolmannessa 
maassa;

d) asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka 
osoittavat elintarvikkeen turvallisen 
käyttöhistorian jossakin kolmannessa 
maassa;

e) tarpeen mukaan käyttöedellytykset ja 
erityiset merkintävaatimukset, jotka eivät 
johda kuluttajaa harhaan.

e) tarpeen mukaan käyttöedellytykset ja 
erityiset merkintävaatimukset, jotka eivät 
johda kuluttajaa harhaan.

Or. en
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Perustelu

Mukautus perustuu neuvoton tavoitteeseen sallia hakijalle normaalin hakemusmenettelyn 
soveltaminen uuselintarvikkeisiin, jos esimerkiksi elintarvikkeen turvallisesta käytöstä 
kolmannessa maassa ei ole riittävästi näyttöä.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista tulevia perinteisiä 
elintarvikkeita koskeva menettely

Kolmansista maista tulevien perinteisten 
elintarvikkeiden markkinoille saattamista
koskeva menettely.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston tavoitteeseen terminologian korjaamisesta.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hakemusprosessin eri vaiheita koskevia määräaikoja olisi lyhennettävä, jotta 
hakemusprosessi tehostuisi.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, 
jona komissio on toimittanut 
asianmukaisen ilmoituksen 1 kohdan 
mukaisesti, jäsenvaltio tai EFSA voi 
ilmoittaa komissiolle, että niillä on 
tieteelliseen näyttöön perustuvia
turvallisuutta koskevia vastalauseita 
kyseisen perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattamisen osalta.

2. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, 
jona komissio on toimittanut 
asianmukaisen ilmoituksen 1 kohdan 
mukaisesti, jäsenvaltio tai EFSA voi 
ilmoittaa komissiolle, että niillä on 
turvallisuutta koskevia vastalauseita 
kyseisen perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattamisen osalta, jos 
kyseinen elintarvike saattaa aiheuttaa 
turvallisuusriskin ihmisten terveydelle.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisiin ilmoituksiin perustuvia tapauksia ei saa estää aiheettomasti pääsemästä 
markkinoille liian rasittavilla näyttöä koskevilla vaatimuksilla.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, 
EFSAlle ja hakijalle 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn tuloksesta.

3. Komissio ilmoittaa hakijalle jokaisesta 
perustellusta turvallisuutta koskevasta 
vastalauseesta saatuaan asiaa koskevan 
ilmoituksen. Jäsenvaltioille, EFSAlle ja 
hakijalle on ilmoitettava 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn tuloksesta.

Or. en

Perustelu

Hakijan olisi voitava käynnistää hyväksymismenettelyn valmistelut heti, kun on selvää, että 
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sitä tarvitaan. 

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos 2 kohdan mukaisia perusteltuja 
turvallisuutta koskevia vastalauseita ei 
esitetä kyseisessä kohdassa säädetyssä 
määräajassa, komissio hyväksyy kyseisen 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattamisen ja päivittää 
viipymättä unionin luettelon.

4. Jos 2 kohdan mukaisia perusteltuja 
turvallisuutta koskevia vastalauseita ei 
esitetä kyseisessä kohdassa säädetyssä 
määräajassa, komissio hyväksyy kyseisen 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattamisen ja päivittää 
unionin luettelon kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Hakemusprosessin eri vaiheita koskevia määräaikoja olisi lyhennettävä, jotta 
hakemusprosessi tehostuisi. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissiolle esitetään 2 kohdan 
mukaisia tieteelliseen näyttöön perustuvia
turvallisuutta koskevia vastalauseita, 
komissio ei hyväksy kyseisen perinteisen 
elintarvikkeen unionin markkinoille 
saattamista eikä päivitä unionin luetteloa.

5. Jos komissiolle esitetään 2 kohdan 
mukaisia turvallisuutta koskevia 
vastalauseita, komissio ei hyväksy kyseisen 
perinteisen elintarvikkeen unionin 
markkinoille saattamista eikä päivitä 
unionin luetteloa.

Or. en

Perustelu

Ilmaus on tarpeeton, kun otetaan huomioon saman artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus.
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Tarkistus 69

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 kohdan toisessa 
alakohdassa 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.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa EFSA pyytää 
täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 
säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa 
voidaan jatkaa.

4. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa EFSA pyytää 
täydentäviä tietoja hakijalta, 1 kohdassa 
säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa 
voidaan jatkaa.

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 
määräaika, jonka kuluessa kyseiset 
täydentävät tiedot olisi toimitettava, ja 
ilmoitettava komissiolle tarvittavasta 
lisäajasta.

EFSAn on vahvistettava hakijaa kuultuaan 
määräaika, jonka kuluessa kyseiset 
täydentävät tiedot on toimitettava, ja 
ilmoitettava komissiolle asiasta.

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 
kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 
ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 

Jos komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 
kahdeksan arkipäivän kuluessa EFSAn 
ilmoituksesta, 1 kohdassa tarkoitettua 
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kuuden kuukauden määräaikaa pidennetään 
automaattisesti kyseisellä lisäajalla. 
Komissio ilmoittaa määräajan 
pidennyksestä jäsenvaltioille.

kuuden kuukauden määräaikaa pidennetään 
automaattisesti kyseisellä lisäajalla. 
Komissio ilmoittaa määräajan 
pidennyksestä jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 71

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 toimiteta EFSAlle kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun lisäajan kuluessa, 
EFSAn on annettava lopullinen 
lausuntonsa saatavilla olevien tietojen 
perusteella. 

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa tapauksissa EFSAn on 
annettava lausuntonsa 1 kohdassa 
säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmannesta maasta tulevan perinteisen 
elintarvikkeen hyväksyminen ja unionin 
luettelon päivittäminen

Kolmannesta maasta tulevan perinteisen 
elintarvikkeen hyväksyminen ja unionin 
luettelon päivittämiset

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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:

1. 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 päivittää
unionin luetteloa, ottaen huomioon 
seuraavat:

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset 
tapauksen mukaan;

a) 6 artiklassa säädetyt edellytykset;
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b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 
säännökset; 

b) unionin lainsäädännön asiaa koskevat 
säännökset; 

c) EFSAn lausunto; c) EFSAn lausunto;

d) mahdolliset muut perustellut tekijät, 
jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 
hakemukseen.

d) mahdolliset muut perustellut tekijät, 
jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan 
hakemukseen.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. Itse 6 artiklasta selviää, että kaikkia 
edellytyksiä ei aina sovelleta, joten ”tapauksen mukaan”-ilmaus on tarpeeton ja saattaisi 
johtaa harhaan.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 ja 2 alakohdat 

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
komissio voi päättää 
hyväksymismenettelyn ja olla jatkamatta 
päivitystä missä tahansa menettelyn 
vaiheessa, jos se katsoo päivityksen olevan 
perusteeton.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
komissio voi päättää 
hyväksymismenettelyn ja olla jatkamatta 
päivitystä missä tahansa menettelyn 
vaiheessa, jos se katsoo päivityksen olevan 
perusteeton.

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

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

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kolmannesta maasta tuleviin perinteisiin 
elintarvikkeisiin sovellettavia hallinnollisia 
ja tieteellisiä vaatimuksia koskevat 
täytäntöönpanosäädökset

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

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

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 
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esittäminen; 

b) ilmoituksen ja hakemuksen 
asianmukaisuuden tarkastamista koskevat 
järjestelyt;

b) ilmoituksen ja hakemuksen 
asianmukaisuuden tarkastamista koskevat 
järjestelyt;

c) jäsenvaltioiden ja EFSAn kanssa 14 
artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen 
perusteltujen turvallisuutta koskevien 
vastalauseiden toimittamista varten 
käytävää tietojenvaihtoa koskevan 
menettelyn vaiheet;

c) jäsenvaltioiden ja EFSAn kanssa 
14 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen 
perusteltujen turvallisuutta koskevien 
vastalauseiden toimittamista varten 
käytävää tietojenvaihtoa koskevan 
menettelyn vaiheet;

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

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

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. 

____________________ ____________________
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. en

Perustelu

Mukautus neuvoston tavoitteeseen terminologian korjaamisesta.

Tarkistus 78

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 toimii saatavilla olevien tietojen 
perusteella.

Or. en



PE537.480v02-00 54/67 PR\1036384FI.doc

FI

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Määräaikojen pidentäminen Määräaikojen tilapäinen pidentäminen

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. 

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 edellyttää asianmukaista 
pidentämistä. 

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

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

Or. en

Perustelu

Pidentämisten olisi yleisesti ottaen oltava poikkeuksellisia ja asianmukaisia. Hakijalle on 
ilmoitettava pidentämisestä ensimmäisenä.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla

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

Or. en

Perustelu

Koska uuselintarvikkeiden hyväksymismenettely hoidetaan keskitetysti, komissio voi pyrkiä 
etenemään kummassakin prosessissa samanaikaisesti. On suotavaa, että kumpikin 
tietosuojakausi on käynnissä samanaikaisesti, mikä antaa hakijoille oikeusvarmuutta. 
Komission olisi kuultava hakijaa, koska kahden eri prosessin toisiinsa mukauttaminen saattaa 
viivästyttää jompaakumpaa niistä huomattavasti. Tämä saattaa olla hakijan kannalta 
epäsuotavaa.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin luettelon päivittämistä koskevan 
hakemuksen luottamuksellisuus

Unionin luettelon päivittämisiä koskevan 
hakemuksen luottamuksellisuus

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 
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Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijat voivat pyytää tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettujen tiettyjen tietojen 
käsittelemistä luottamuksellisina, jos 
tällaisten tietojen paljastaminen voi 
merkittävästi vahingoittaa niiden 
kilpailuasemaa. 

1. Hakijat voivat pyytää tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettujen tiettyjen tietojen 
käsittelemistä luottamuksellisina, jos 
tällaisten tietojen paljastaminen voi 
vahingoittaa niiden kilpailuasemaa. 

Or. en

Perustelu

Hakijoilta ei pitäisi edellyttää osoitusta kilpailuaseman "merkittävästä" vahingoittamisesta, 
jos he haluavat tietosuojan. Kynnys on liian korkea ja se lannistaa hakijoita.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa hakijoiden 
on ilmoitettava, mitä toimitetuista tiedoista 
ne haluavat käsiteltävän luottamuksellisina, 
ja toimitettava kaikki tarvittavat tiedot 
luottamuksellisuutta koskevan pyyntönsä 
tueksi. Tällaisissa tapauksissa on esitettävä 
todennettavissa olevat perustelut.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa hakijoiden 
on ilmoitettava, mitä osaa toimitetuista 
tiedoista ne haluavat käsiteltävän 
luottamuksellisina, ja toimitettava kaikki 
tarvittavat tiedot luottamuksellisuutta 
koskevan pyyntönsä tueksi. Tällaisissa 
tapauksissa on esitettävä todennettavissa 
olevat perustelut.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saatuaan tiedon komission kannasta 
pyyntöön hakija voi kolmen viikon 
kuluessa peruuttaa hakemuksensa 
toimitettujen tietojen 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

Kun komission kannasta pyyntöön on 
ilmoitettu, luottamuksellisuus säilytetään 
kolmen viikon ajan sen varalta, että hakija
päättää peruuttaa hakemuksensa.

Tietojen luottamuksellisuus säilytetään 
tämän määräajan päättymiseen asti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että hakijoilla on, päätöstä edeltävistä olosuhteista riippumatta, oikeus 
tietojen luottamuksellisina säilyttämiseen kolmen viikon ajan, jotta ne voivat halutessaan 
peruuttaa hakemuksensa.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

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.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymisen jälkeen, jos hakija ei ole 
peruuttanut hakemustaan, komissio 
päättää hakijan pyyntöä huolellisesti 
harkittuaan, mitkä osat tiedoista on 
säilytettävä luottamuksellisina, ja kun 
päätös on tehty, ilmoittaa siitä 
jäsenvaltioille ja hakijalle.

Luottamuksellisena pitämistä ei kuitenkaan 
sovelleta seuraaviin tietoihin:

Luottamuksellisena pitämistä ei kuitenkaan 
sovelleta seuraaviin tietoihin:

a) hakijan nimi ja osoite; a) hakijan nimi ja osoite;

b) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus: b) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus:
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c) uuselintarvikkeen ehdotettu käyttö; c) ehdotetut uuselintarvikkeen 
käyttöedellytykset;

d) hakijan toimittama tiivistelmä 
tutkimuksista;

d) hakijan toimittama tiivistelmä 
tutkimuksista;

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

Or. en

Perustelu

Komission olisi suostuttava hakemuksia varten esitettyihin luottamuksellisina pitämistä 
koskeviin pyyntöihin, lukuun ottamatta tässä artiklassa selvästi määriteltyjä tapauksia. 
Analyysimenetelmät olisi pidettävä luottamuksellisina, koska aineisto on markkinoiden 
kannalta arkaluonteista.

Tarkistus 86

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta



PR\1036384FI.doc 59/67 PE537.480v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1–6 kohdan soveltaminen ei 
vaikuta hakemusta koskevien tietojen 
kierrättämiseen komission, jäsenvaltioiden 
ja EFSAn välillä.

7. Edellä 1–6 kohdan soveltaminen ei 
vaikuta hakemusta koskevien tietojen 
vaihtamiseen komission, jäsenvaltioiden ja 
EFSAn välillä.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen. 

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

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 voi elintarviketurvallisuuteen 
liittyvistä syistä ja ottaen huomioon EFSAn 
lausunnon asettaa markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevia vaatimuksia. 
Tällaisten vaatimusten on oltava 
asianmukaisesti perusteltuja, ja niihin voi 
tapauskohtaisesti kuulua asianomaisten 
elintarvikealan toimijoiden yksilöiminen.

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. en
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Perustelu

Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa ja muita tietojenantoa koskevia vaatimuksia 
olisi käsiteltävä erillään. Uusi 23 artiklan teksti vastaa neuvoston ehdottamaa sanamuotoa, 
mutta ”on oltava asianmukaisesti perusteltuja”-lisäys osoittaa, että artiklaa olisi sovellettava 
ainoastaan poikkeustapauksissa. 

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Muut tietojenantoa koskevat vaatimukset

Kaikkien uuselintarvikkeen markkinoille 
saattaneiden elintarvikealan toimijoiden 
on ilmoitettava viipymättä komissiolle 
kaikki tietonsa

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

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

Komissio asettaa nämä tiedot 
jäsenvaltioiden saataville.

Or. en

Perustelu

Muita tietojenantoa koskevia vaatimuksia olisi käsiteltävä erillään markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevista vaatimuksista.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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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, ilman 
alkuperäisen hakijan suostumusta. 

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tietosuoja myönnetään, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

Komissio myöntää tietosuojan, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

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 tiedejulkaisussa; 

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

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

c) uuselintarviketta ei olisi voitu hyväksyä 
ilman aiemman hakijan toimittamaa 
teollis- ja tekijänoikeuden alaista 
tieteellistä näyttöä tai tietoa.

c) uuselintarviketta ei olisi voitu hyväksyä 
ilman alkuperäisen hakijan toimittamaa 
teollis- ja tekijänoikeuden alaista 
tieteellistä näyttöä tai tietoa.

Aiempi hakija voi kuitenkin sopia Aiempi hakija voi kuitenkin sopia 
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myöhemmän hakijan kanssa, että tällaista 
tieteellistä näyttöä ja tietoa saa käyttää.

myöhemmän hakijan kanssa, että tällaista 
tieteellistä näyttöä ja tietoa saa käyttää.

Or. en

Perustelu

Tietosuoja olisi myönnettävä tapauksissa, joissa tutkimuksia on julkaistu tiedejulkaisussa. On 
erittäin tärkeää, että toimiala tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja akateemisen yhteisön 
jäsenten kanssa. Tietosuojasäännökset eivät saisi haitata näiden tahojen yhteistyötä. 
Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se, että uuselintarvike on hyväksytty 
unionin markkinoille saattamista varten
vain c alakohdassa ilmoitetun hakijan 
osalta tietosuojan aikana, paitsi jos 
myöhempi hakija saa uuselintarvikkeelle 
hyväksynnän ilman viittausta teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseen tieteelliseen 
näyttöön tai tietoon, jotka aiempi hakija oli 
ilmoittanut sellaisiksi, tai aiemman hakijan 
suostumuksella;

d) se, että uuselintarvike on hyväksytty 
unionin markkinoille saattamista varten 
vain c alakohdassa ilmoitetun hakijan 
osalta tietosuojan aikana, paitsi jos 
myöhempi hakija saa uuselintarvikkeelle 
hyväksynnän ilman viittausta teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseen tieteelliseen 
näyttöön tai tietoon, jotka aiempi hakija oli 
ilmoittanut sellaisiksi, tai alkuperäisen 
hakijan suostumuksella;

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tieteellistä näyttöä tai tietoa, joka on 
suojattu 24 artiklan mukaisesti tai jonka 
kyseisen artiklan mukainen tietosuojakausi 
on päättynyt, ei suojata uudelleen.

2. Tieteelliselle näytölle tai tiedolle, joka 
on suojattu 24 artiklan mukaisesti tai jonka 
kyseisen artiklan mukainen tietosuojakausi 
on päättynyt, ei myönnetä suojaa
uudelleen.

Or. en

Perustelu

Mukautus neuvoston selkeyttämistavoitteeseen.
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PERUSTELUT

Taustaa
Uuselintarvikkeita koskevat unionin säännöt vahvistettiin 15. toukokuuta 1997 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/97 ja sittemmin komission asetuksella 
(EY) N:o 1852/2001. Elintarvikealan toimijat, teollisuuden sidosryhmät ja unionin 
toimielinten poliittiset päättäjät totesivat, että kaikkia uusia elintarvikkeita tai elintarvikkeiden 
ainesosia varten tarvitaan hyväksyminen ennen markkinoille saattamista. Siten voidaan 
säilyttää sellainen ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoinen suoja, jota 
Euroopan kansalaiset ovat tottuneet odottamaan. 
Kukaan ei kuitenkaan olisi voinut ennustaa, millaista mittavaa tieteellistä ja teknologista 
kehitystä elintarvikealalla on sittemmin tapahtunut. Tämä kehitys on kyseenalaistanut 
asetuksessa (EY) N:o 258/97 olevan uuselintarvikkeiden voimassa olevan määritelmän 
soveltuvuuden. Asetuksen tultua voimaan on kehitetty laaja kirjo uusia elintarvikkeita ja 
elintarvikkeiden ainesosia, mukaan luettuina elintarvikkeet, jotka sisältävät mikro-
organismeja, sieniä ja leviä, koostuvat niistä tai jotka on tuotettu niiden avulla tai 
elintarvikkeet, joiden perusmolekyylirakennetta on muutettu tarkoituksellisesti. 
Uuselintarvikkeiden nykyinen määritelmä ei kata tällaisia elintarvikkeita eikä niiden 
ainesosia. 
Asetukseen sisältyvää määritelmää on selvästi muutettava. Asetusta pyrittiin muuttamaan 
vuonna 2008 annetulla komission ehdotuksella. Vaikka sovittelukomiteavaiheessa saatiin 
aikaan huomattavasti yhteisymmärrystä, kloonatuista eläimistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden markkinoille saattaminen osoittautui lopulta liian kiistanalaiseksi, eikä 
poliittiseen sopimukseen päästy. Komissio antoi joulukuussa 2013 voimassa olevan asetuksen 
muuttamisesta uuden ehdotuksen, johon oli sisällytetty ne kysymykset, joista oli päästy 
aiemmin yhteisymmärrykseen sovittelukomiteavaiheessa. Kloonausta koskeva kysymys oli 
kuitenkin jätetty pois, ja komissio on päättänyt antaa asiasta kaksi erillistä ehdotusta.
Ratkaistavana on siis kysymys soveltamisalan selventämisestä ja sen määrittelemisestä, mikä 
on uuselintarvike. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa lähemmän tarkastelun arvoinen seikka. 
Soveltamisalan ja määritelmän ohella muita tärkeitä huolenaiheita ovat se, voidaanko 
komission ehdotuksilla järkeistää hyväksymisprosessia ja ovatko tietosuojasäännökset 
riittäviä, jotta voidaan edistää Euroopan elintarvikealan innovointeja ja kilpailukykyä.
Nämä kolme pääkysymystä – määritelmä, hyväksymisprosessin järkeistäminen ja vahvat 
tietosuojasäännökset – eivät muodosta kattavaa luetteloa. Ne ovat kuitenkin suurimmat 
huolenaiheeni komission ehdotuksessa, ja siksi keskityn tarkistuksissani niihin.

Kohde, tavoite ja soveltamisala
Asetuksella (EY) N:o 258/97 pyrittiin ottamaan käyttöön turvallisuusarviointi, joka tehdään 
ennen markkinoille saattamista tietyille hyvin määritellyille tuoteluokille, jotta mikään 
markkinoille saatettu uuselintarvike ei haittaisi ihmisten terveyttä, kuluttajien etuja eikä 
sisämarkkinoiden toimintaa. Tarkoituksena oli myös, että uuselintarvikkeita koskevasta 
asetuksesta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta uusille elintarvikealan tuotteille, joissa on 
käytetty ainesosia, jotka on saatettu markkinoille 15. toukokuuta 1997 jälkeen. 
Komission uudessa ehdotuksessa säilytetään säännös, että uuselintarvike on markkinoille 
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saatettu elintarvike tai ainesosa, jota ei ole käytetty merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 
ennen asetuksen (EY) N:o 258/97 voimaantuloa. Merkittävän erona on, että uudesta 
ehdotuksesta on poistettu selkeästi määritellyt luokat, joiden perusteella määräytyy, mikä on 
uuselintarvike. Lueteltuja luokkia käytetään ainoastaan esimerkkeinä sen sijaan, että kyseessä 
olisi kattava uuselintarvikkeiden luettelo.
Paikallisten tuottajien, teollisuuden asiantuntijoiden ja elintarvikealan toimijoiden kattavan 
kuulemisen jälkeen on selvää, että ehdotettu määritelmä on täysin epätyydyttävä: se ei tuo 
oikeusvarmuutta eikä viime kädessä selvennä ”uuselintarvikkeen” määritelmää ja 
soveltamisalaa – ja selventäminen on yksi komission uusien ehdotusten päätavoitteista. 
Vaikka komissiota on syytä kiittää aikeesta laajentaa uuselintarvikkeen käsitettä kattamaan 
kaikentyyppiset elintarvikeinnovoinnit, luokkien poistaminen on aiheuttanut huomattavaa 
levottomuutta. Monet sidosryhmät kyselevät, sovelletaanko määritelmää taannehtivasti 
kaikkiin yksittäisiin elintarvikkeisiin, jotka on saatettu markkinoille 15. toukokuuta 1997 
lähtien, ja saattavatko tällaiset tuotteet johtaa jäsenvaltioiden tai kaupallisten kilpailijoiden 
esittämiin kanteisiin.
Kaikki elintarvikealan asianosaiset osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että uusi määritelmä ei 
ole toimiva, mutta näkemykset korvaavasta määritelmästä poikkesivat toisistaan. On syytä 
ottaa huomioon elintarvikealan tieteellinen ja teknologinen kehitys ja oikeusvarmuuden 
parantaminen, joten esittelijän mielestä on järkevintä ottaa uudelleen käyttöön 
elintarvikkeiden luokat päivitetyssä muodossa, jotta uuselintarvikkeita koskevaa asetusta ei 
tarvitsisi olla muuttamassa oitis uudelleen toimialan ennakoimattoman kehityksen vuoksi. 
Siksi asetusta on mukautettava teknologiseen edistykseen ja unionin markkinoille saatettaviin 
uudentyyppisiin elintarvikkeisiin. Tätä varten esittelijä ehdottaa tarkistuksia elintarvikkeiden 
luokkien uudelleen käyttöön ottamiseksi ja uusien luokkien käyttöön ottamiseksi 
elintarvikkeille, joiden perusmolekyylirakenne on uusi tai tarkoituksellisesti muutettu, 
elintarvikkeille, jotka sisältävät mikro-organismeja, sieniä ja leviä, koostuvat niistä tai jotka 
on tuotettu niiden avulla sekä uuselintarvikkeille, jotka sisältävät kasveja tai eläimiä, 
koostuvat niistä tai jotka on tuotettu niiden avulla. 

Hyväksymismenettelyn järkeistäminen
Yksi komission uudessa ehdotuksessa mainituista tavoitteista on yksinkertaistaa ja järkeistää 
sääntelyprosessia ja vähentää siten hallinnollista rasitetta hakijoiden, jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja itsensä komission kannalta.
Nykyistä markkinoille saattamista edeltävää hyväksymisprosessia on arvosteltu liian kalliiksi 
ja pitkälliseksi, sillä selvitysten mukaan uuselintarviketta koskevan hakemuksen 
menestyksekkääseen läpiviemiseen menee keskimäärin kolme vuotta. Hakemukset on 
jätettävä ensin toimivaltaiselle jäsenvaltion viranomaiselle ja sitten komissiolle, mikä 
merkitsee kuhunkin hakemukseen tarvittavan ajan ja resurssien tarpeetonta päällekkäisyyttä. 
Komissio on myöntänyt, että prosessin pitkät viivästymiset ja hakemuksen jättämisestä 
aiheutuvat kustannukset ovat haitanneet innovointia ja pk-yritysten osallistumista. On 
myönteistä, että hyväksymisprosessia pyritään keskittämään ja järkeistämään, mutta 
komission ehdotuksissa ei kenties mennä riittävän pitkälle hakijoiden mahdollisesti 
tarvitseman ajan lyhentämisessä. 
Esittelijä ehdottaa tarkistuksia, joilla hakemusprosessia voitaisiin hänen uskoakseen tehostaa, 
jos sen eri vaiheita koskevat määräajat määritettäisiin tai niitä lyhennettäisiin. Jos komissio 
esimerkiksi pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta (EFSA) lausuntoa, sen 
olisi toimitettava asianmukainen uuselintarviketta koskeva hakemus EFSAlle yhden 
kuukauden kuluessa sen sijaan, että tarkkaa määräaikaa ei ole ilmoitettu. Vastaavasti prosessia 
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voitaisiin nopeuttaa vähentämällä niiden kuukausien määrää, joiden kuluessa komissio 
toimittaa luonnoksen täytäntöönpanosäädökseksi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä 
käsittelevälle pysyvälle komitealle. 
Näiden määräaikojen käyttöön ottaminen sekä tehostaisi hyväksymisprosessia että parantaisi 
varmuutta hakijoiden, jäsenvaltioiden ja komission kannalta. Tarkistetuissa ehdotuksissa 
säilytetään myös joustovaraa komission ja EFSAn kannalta, sillä määräaikoja voidaan 
pidentää asianmukaisesti, jos se on tarpeen hakemisprosessissa. Tällaisia pidennyksiä ei saisi 
soveltaa yleisesti vaan poikkeuksina.

Tietosuoja 
Hyväksymisprosessin järkeistäminen vähentää kiistatta hakijoille aiheutuvia kustannuksia, 
mutta se on myös vääjäämättä tavoite, josta voi myös aiheutua huomattavia kustannuksia. 
Näin käy etenkin, jos hakija on kehittänyt uusia tuotantotekniikoita tai uusia tieteellisiä 
menetelmiä taikka jos hakijan on pitänyt kerätä asianmukaista tietoa noudattaakseen 
”turvallista käyttöhistoriaa” koskevaa säännöstä, jota sovelletaan kolmansista maista peräisin 
oleviin elintarvikkeisiin. 
Siksi hakijoiden tekemiä investointeja olisi suojattava riittävässä määrin, jos elintarvikealan 
hakijoita aiotaan kannustaa parantamaan toimialan kilpailukykyä ja innovointeja. Komission 
ehdotusten mukaan hakija voi saada innovatiivisille tuotteille viiden vuoden pituisen 
tietosuojan. Vahvaa tietosuojaa tarvitaan tasapainottamaan sitä, että komissio ottaa käyttöön 
yleisen hyväksynnän menettelyn, jossa uuselintarvikkeen hyväksyminen mahdollistaa sen, 
että kilpailija saattaa markkinoille samanlaisia elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia. 
Voimassa olevan asetuksen "olennaisesta vastaavuudesta" siirrytään uudessa asetuksessa 
yleiseen hyväksyntään, mikä saattaa kannustaa innovointien tekemiseen. Nykyisessä
muodossaan ehdotus kuitenkin vaarantaa kuitenkin usein mittaamattoman arvokkaat tulokset, 
joita tutkimuslaitosten tai yliopistojen tutkijoiden ja hakijoiden yhteistyöstä saattaa koitua. 
Tietosuoja olisi taattava tapauksissa, joissa tutkimukset julkaistaan tiedejulkaisussa, samaan 
tapaan kuin Amerikan Yhdysvaltojen tietosuojajärjestelyissä, jotta voidaan kannustaa 
myönteisten yhteistyösuhteiden kehittämiseen sen sijaan, että tällaisia suhteita 
tukahdutettaisiin.
Lisäksi komission ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnalle vuonna 2008 esittämän vaikutustenarvioinnin uudelleentarkastelussa kävi ilmi 
mahdollinen ristiriita asetuksen (EY) N:o 258/97 ja asetuksen (EY) N:o 1924/2006 välillä, 
kun hakija saattaa pyytää hyväksyntää sekä uuselintarvikkeelle että sitä koskeville 
terveysväittämille, jos tietosuoja on myönnettävä kummankin asetuksen säännösten 
mukaisesti. Vaikka asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttaminen ei kuulu tämän asetuksen 
piiriin, esittelijä katsoo, että komission olisi pyrittävä tekemään kaikkensa, jotta hakemuksia 
käsiteltäisiin tällaisissa tapauksissa samanaikaisesti. Näin toisen asetuksen mukaisesti 
hyväksynnän saaneilla hakijoilla ei olisi tarpeettomia viivästyksiä toisen asetuksen vuoksi. 
Vahva tietosuojajärjestely ei saa kuitenkaan toteutua hyväksymisprosessin avoimuuden 
parantamisen kustannuksella. Siksi esittelijä ehdottaa tarkistuksia, joissa komissiolta 
edellytetään yksityiskohtaisten ohjeiden julkaisemista potentiaalisille hakijoille sekä hakijoille 
ja jäsenvaltioiden viranomaisille tiedottamista hakemuksen käsittelyn etenemisestä prosessin 
kaikissa vaiheissa. 

Päätelmä 
Uuselintarvikkeita koskevan asetuksen muuttaminen on erittäin arkaluonteinen aihe ja se on 
todellakin tarpeen, kun otetaan huomioon elintarvikealalla 15. toukokuuta 1997 jälkeen 
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saavutetut tieteelliset ja teknologiset edistysaskeleet. Elintarvikeala on yksi unionin 
sisämarkkinoiden kilpailukykyisimmistä ja innovatiivisimmista aloista, joten on 
asianmukaista, että lainsäädännössä otetaan huomioon uudet tosiseikat. 
Paikallisten tuottajien, teollisuuden asiantuntijoiden ja elintarvikealan toimijoiden kattavan 
kuulemisen perusteella on selvää, että kolme päähuolenaihetta ovat uuselintarvikkeiden 
määritelmä, hyväksymisprosessin järkeistäminen ja vahvat tietosuojasäännökset. 
Uuselintarvikkeiden ala on monimutkainen ja tekninen, joten sidosryhmät tarvitsevat ennen 
muuta prosessia, joka on tehokas, suo varmuutta ja tarjoaa riittävä suojan tuotteille. Esittelijä 
katsoo, että mietinnössä ehdotetut tarkistukset ovat järkeviä ja toimivia muutoksia komission 
ehdotuksiin. Samalla hän ottaa myös huomioon, että neuvosto pyrkii parantamaan tulevan 
uuselintarvikkeita koskevan asetuksen selkeyttä.


