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21.10.2015 A8-0046/96 

Tarkistus  96 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (10 a) Kloonieläimistä peräisin olevia 

elintarvikkeita on säännelty asetuksella 

(EY) N:o 258/97. On erittäin tärkeää, että 

kloonieläimistä ja/tai niiden jälkeläisistä 

peräisin olevien elintarvikkeiden 

markkinoille saattaminen ei aiheuta 

oikeudellista epävarmuutta 

siirtymäkaudella, joka seuraa asetuksen 

(EY) N:o 258/97 soveltamisajan 

päättymistä. Kloonieläimistä ja/tai niiden 

jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita 

koskevan erityislainsäädännön 

voimaantuloon saakka tällaisten 

elintarvikkeiden olisi siksi kuuluttava 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

elintarvikkeina, jotka on saatu muilla 

kuin perinteisillä kasvatusmenetelmillä 

kasvatetuista eläimistä ja niiden 

jälkeläisistä. Näihin elintarvikkeisiin olisi 

tehtävä unionin voimassa olevan 

lainsäädännön mukaisesti asianmukaiset 

merkinnät loppukuluttajaa varten. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Tarkistus  97 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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, 

hakijan olisi voitava valita nopeampi ja 

yksinkertaisempi menettely unionin 

luettelon päivittämiseksi, jos 

asianmukaisesti perusteltuja 

turvallisuuteen liittyviä vastalauseita ei 

esitetä. Komissiolle olisi siksi siirrettävä 

valta hyväksyä säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

luettelon päivittämiseksi. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Tarkistus  98 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 

mahdollisen elintarvikekäytön osalta 6 

päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 

tieteellisessä lausunnossa
21

 (”Guidance on 

the risk assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain”), että 

nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 

nanomateriaalien toksikologiasta on 

saatavilla vain vähän tietoja ja että 

nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 

ehkä tarpeen tehdä muutoksia. Jotta 

elintarvikekäyttöön tarkoitettujen 

nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin 

arvioida paremmin, komissio on 

kehittämässä testausmenetelmiä, joissa 

otetaan huomioon valmistettujen 

nanomateriaalien erityisominaisuudet. 

(21) Elintarviketurvallisuusviranomainen 

totesi nanomateriaalien mahdollisen 

elintarvikekäytön osalta 6 päivänä 

huhtikuuta 2011 antamassaan tieteellisessä 

lausunnossa
21

 (”Guidance on the risk 

assessment of the application of 

nanoscience and nanotechnologies in the 

food and feed chain”), että tällä hetkellä 

käytettävissä olevat testausmenetelmät 

eivät ehkä ole riittäviä 

nanomateriaaleihin liittyvien riskien 

arvioimiseksi, ja katsoi erityisesti, että 
nanotoksikokinetiikasta ja valmistettujen 

nanomateriaalien toksikologiasta on 

saatavilla vain vähän tietoja ja että 

nykyisiin toksisuustestausmenetelmiin on 

ehkä tarpeen tehdä muutoksia. 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön neuvoston 19 päivänä syyskuuta 

2013 antamassa, valmistettujen 

nanomateriaalien turvallisuustestausta ja 

riskinarviointia koskevassa suosituksessa 

todetaan, että perinteisten kemikaalien 

testauksessa ja arvioinnissa sovellettavat 
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menettelytavat soveltuvat yleensä 

nanomateriaalien turvallisuuden 

arviointiin, mutta niitä saatetaan joutua 

mukauttamaan nanomateriaalien 

erityispiirteisiin. Jotta elintarvikekäyttöön 

tarkoitettujen nanomateriaalien 

turvallisuutta voitaisiin arvioida paremmin 

ja puutteet toksikologisessa tietämyksessä 

ja mittausmenetelmissä korjata, tarvitaan 

testausmenetelmiä, myös eläinkokeetonta 

testausta, joissa otetaan huomioon 

valmistettujen nanomateriaalien 

erityisominaisuudet. 

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

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

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Tarkistus  99 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Nanoteknologioiden käyttäminen 

elintarviketuotannossa olisi kiellettävä 

ihmisten terveyden suojelemiseksi, kunnes 

on hyväksytty erityiset nanoteknologiaan 

käytettävät testausmenetelmät ja näiden 

testien perusteella voidaan tehdä riittäviä 

turvallisuusarviointeja. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Tarkistus  100 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 

varmistaa, että asetus pannaan 

yhdenmukaisesti täytäntöön unionin 

luettelon päivittämiseksi siltä osin kuin on 

kyse sellaisten kolmansista maista 

tulevien perinteisten elintarvikkeiden 

lisäämisestä, joiden osalta ei ole ilmoitettu 

turvallisuutta koskevista vastalauseista. 

(27) Jotta voidaan varmistaa tämän 

asetuksen yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee erityisesti uuselintarvikkeen 

aseman määrittämismenettelyä, 

yhdenmukaista tulkintaa siitä, kuuluuko 

tietty elintarvike uuselintarvikkeen 

määritelmän piiriin, unionin luettelon 

laatimista, hakemusten ja ilmoitusten 

sisältöä, laatimista ja esittämistä sekä 

niiden asianmukaisuuden tarkistamiseen 

liittyviä järjestelyjä, 

luottamuksellisuussääntöjä ja 

siirtymätoimenpiteitä. Tätä 

täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Tarkistus  101 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ’uuselintarvikkeella’ kaikkia 

elintarvikkeita, joita ei käytetty unionissa 

merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 

ennen 15 päivää toukokuuta 1997 

riippumatta siitä, milloin eri jäsenvaltiot 

ovat liittyneet unioniin, ja joihin sisältyvät 

erityisesti seuraavat: 

a) ’uuselintarvikkeella’ mitä tahansa 

elintarviketta, jota ei käytetty unionissa 

merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 

ennen 15 päivää toukokuuta 1997 

riippumatta siitä, milloin jäsenvaltiot ovat 

liittyneet unioniin, ja joka kuuluu ainakin 

yhteen seuraavista luokista: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Tarkistus  102 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 

menetelmällä, jota ei ole käytetty 

unionissa elintarviketuotannossa ennen 

15 päivää toukokuuta 1997 ja joka 

aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa 

tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, 

jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, 

aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen 

aineiden pitoisuuksiin; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Tarkistus  103 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a) elintarvikkeet, joilla on uusi tai 

tarkoituksellisesti muunnettu 

molekyylirakenne, jota ei ole käytetty 

elintarvikkeena tai elintarvikkeessa 

unionissa ennen 15 päivää toukokuuta 

1997; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Tarkistus  104 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i b) elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat 

peräisin tai on valmistettu mikro-

organismeista, sienistä tai levistä; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Tarkistus  105 

Pavel Poc 

S&D-ryhmän puolesta 

Lynn Boylan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2014 

James Nicholson 

Uuselintarvikkeet 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i c) elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat 

peräisin tai on valmistettu 

mineraaliperäisistä aineista; 

Or. en 

 

 


