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LYHYET PERUSTELUT 

Taustaa 

 

Ehdotettu EU:n asetus on komission toinen yritys uudistaa uuselintarvikkeita koskevaa EU:n 

järjestelmää, joka on peräisin vuodelta 1997. Nykyisiä sääntelypuitteita on arvosteltu siitä, 

että uuselintarviketta koskevan hyväksynnän saamisesta aiheutuu paljon rasitetta, se kestää 

kauan ja on kallista. Tämä on ongelmallisempaa niille yrityksille, joiden päämarkkinat ovat 

Euroopassa, verrattuna muissa kolmansissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 

käytössä olevaan nopeampaan ennakkohyväksyntäprosessiin. Tämän vuoksi monet EU:n 

elintarvikealan yritykset, etenkään pk-yritykset, eivät ole kiinnostuneita kehittämään ja 

saattamaan markkinoille uusia elintarvikkeita tai ainesosia, jotka määritellään 

uuselintarvikkeiksi. 

 

Kansainvälisellä tasolla kolmannet maat ovat toistuvasti arvostelleet EU:ta Maailman 

kauppajärjestön (WTO) tasolla, koska ne katsovat, että uuselintarvikkeita koskeva hyväksyntä 

on kaupan este ja estää EU:n markkinoille pääsyn elintarvikkeilta, joilla on pitkä turvallinen 

käyttöhistoria alkuperämaassaan. 

 

Huomioita 

 

Elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamista koskevan yleistavoitteen lisäksi uudella 

asetuksella pyritään joustavoittamaan ja yksinkertaistamaan uuselintarvikkeiden 

hyväksymismenettelyä laatimalla unionin uuselintarvikeluettelo. Ehdotukset, joilla pyritään 

keventämään hyväksymismenettelystä elintarviketeollisuudelle koituvaa hallinnollista 

rasitetta sekä lyhentämään menettelyn pituutta ja vähentämään kustannuksia sekä lisäämään 

Euroopan elintarviketeollisuuden ja erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä muun muassa 

kannustamalla innovointiin, ovat erittäin tervetulleita. 

 

Lisäksi ehdotuksella otetaan käyttöön nopeampi ja oikeasuhteisempi kolmansista maista 

tulevien perinteisten elintarvikkeiden turvallisuutta koskeva arviointi. Näillä 

erityissäännöksillä helpotetaan niiden elintarvikkeiden markkinoillepääsyä, joita ei ole 

saatettu markkinoille EU:ssa mutta joilla on turvallinen käyttöhistoria EU:n ulkopuolisissa 

maissa. Niillä pyritään luomaan tasapainoisempi järjestelmä ja myönteinen ympäristö 

kaupankäynnille, jolloin vastataan WTO:n tasolla esiin tulleisiin huolenaiheisiin EU:n 

markkinoille pääsyä koskevista mielivaltaisista ja perusteettomista rajoituksista. 

 

Toinen ehdotuksessa ilmaistu tavoite on selventää asetuksen avulla uuselintarvikkeen 

määritelmää ja siten lisätä oikeusvarmuutta. On kuitenkin herännyt huoli siitä, että erityisesti 

luokittelun poistaminen ja määritelmien laajentaminen saattaisi johtaa päinvastaiseen 

tulokseen ja luoda siten lainsäädännöllisiä porsaanreikiä, joilla voi olla vaikutusta 

elintarviketurvallisuuteen. 

 

Kolmansista maista tulevien perinteisten elintarvikkeiden uusi määritelmä ja niitä koskevat 

tarkat ilmoitusvaatimukset ovat valmistelijan mielestä erityinen huolenaihe. Turvallisen 

käyttöhistorian käsite säilyy melko löyhästi määriteltynä ehdotuksessa, joten siihen on 

liitettävä hakijoilta edellytettäviä tietoja ja todisteita koskevat selkeät ohjeet ja standardit. 
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Tämä on ennakkoedellytys sille, että uusi keskitetty järjestelmä on tehokas eikä jouduta 

tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot esittävät tämän tästä perusteettomia turvallisuuteen liittyviä 

vastalauseita. Lisäksi näiden vaatimusten on oltava EU:n kansainvälisten sitoumusten 

mukaisia, jotta ei luoda perusteettomia rajoituksia kolmansien maiden toimijoille. 

 

Valmistelija on tietoinen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) meneillään 

olevasta työstä saattaa ajan tasalle olemassa olevat vuoden 1997 suuntaviivat, jotka koskevat 

tieteellisiä näkökohtia ja tarvittavia tietoja uuselintarvikkeiden ja uuselintarvikkeiden 

ainesosien markkinoille saattamista koskevien hakemusten tukemiseksi ja asetuksen 

(EY) N:o 258/97 mukaisten alustavien arviointiraporttien laatimiseksi. Kaiken kaikkiaan uusi 

keskitetty järjestelmä merkitsee suurempaa työtaakkaa EFSAlle ja lienee tarpeetonta todeta, 

että sille on annettava vastaavat resurssit.  

 

Valmistelija pitää edellä mainituissa suuntaviivoissa erittäin tärkeänä, että kolmansien maiden 

toimijat, jotka pyrkivät saattamaan perinteisiä elintarvikkeita EU:n markkinoille, saavat 

ajoissa riittävää teknistä tukea. 

 

Valmistelija katsoo myös, että on tärkeää valvoa asianmukaisesti uusien sääntöjen 

täytäntöönpanoa ja vaikutusta erityisesti, kun kyse on uuden yksinkertaistetun menettelyn 

vaikutuksesta kolmansista maista tuleviin perinteisiin elintarvikkeisiin. Tämän seurannan 

tuloksista olisi raportoitava parlamentille viisi vuotta uuden asetuksen voimaantulon jälkeen. 

 

Tässä siis joitakin ajatuksia, jotka ovat kansainvälisen kaupan valiokunnan valmistelijan 

esittämien ehdotusten taustalla. Itse tarkistuksissa keskitytään säännöksiin, jotka koskevat 

kolmansista maista tulevia perinteisiä tuotteita ja tähän liittyvää säädösvallan siirtoa. 

TARKISTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

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, ympäristön ja kuluttajien etujen 

korkeatasoinen suoja sekä 

sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 

taattava samalla avoimuus sekä 

kannustettava innovointiin ja luovuuteen 

elintarvikealan pk-yrityksissä.  Olisi 
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sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta sellaisena kuin se on 

määritelty asetuksessa (EY) N:o 178/2002. 

 

Tarkistus  2 

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) Olisi tehtävä ero kolmansista maista 

tulevien perinteisten elintarvikkeiden ja 

uuselintarvikkeiden välillä. Kolmansista 

maista tulevien perinteisten 

elintarvikkeiden saattamista unionin 

markkinoille olisi helpotettava, kun 

turvallinen käyttöhistoria jossakin 

kolmannessa maassa on osoitettu 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

EFSAn tieteellisten ja teknisten 

suuntaviivojen mukaisesti. 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. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 

mahdollisen elintarvikekäytön osalta 

6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 

tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 

the risk assessment of the application of 

(21) EFSA katsoi nanomateriaalien 

mahdollisen elintarvikekäytön osalta 

6 päivänä huhtikuuta 2011 antamassaan 

tieteellisessä lausunnossa21 (”Guidance on 

the risk assessment of the application of 



 

PE537.403v03-00 6/17 AD\1040514FI.doc 

FI 

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. 

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, samalla kun pidetään 

mielessä ennalta varautumisen periaate, 
komissio on kehittämässä 

testausmenetelmiä, joissa otetaan 

huomioon valmistettujen nanomateriaalien 

erityisominaisuudet. 

__________________ __________________ 

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

 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 1169/2011 säädettyjä yleisiä 

merkintävaatimuksia ja muita unionin 

elintarvikelainsäädännön asiaankuuluvia 

merkintävaatimuksia. Tietyissä 

tapauksissa saattaa olla tarpeen säätää 

merkinnöissä annettavista lisätiedoista, 

jotka liittyvät erityisesti elintarvikkeen 

kuvaukseen, sen lähteeseen tai sen 

käyttöedellytyksiin, sen varmistamiseksi, 

että kuluttajat saavat riittävästi tietoa 

uuselintarvikkeen luonteesta. 

(24) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 1169/2011 säädettyjä yleisiä 

merkintävaatimuksia ja muita unionin 

elintarvikelainsäädännön asiaankuuluvia 

merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi 

annettava lisätietoja, jotka liittyvät 

erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 

alkuperään, sen koostumukseen ja sen 

käyttöedellytyksiin, sen varmistamiseksi, 

että kuluttajat saavat riittävästi tietoa 

uuselintarvikkeen luonteesta, kolmansista 

maista tulevat uuselintarvikkeet mukaan 

luettuina. Sen vuoksi voidaan 

uuselintarviketta unionin luetteloon tai 

kolmansista maista tulevien perinteisten 

elintarvikkeiden luetteloon sisällytettäessä 

asettaa erityisiä käyttöä koskevia 
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edellytyksiä tai merkintävaatimuksia, 

jotka voivat liittyä muun muassa 

elintarvikkeen erityispiirteisiin tai 

ominaisuuksiin, kuten koostumukseen, 

ravintoarvoon tai ravitsemuksellisiin 

vaikutuksiin ja elintarvikkeen aiottuun 

käyttötarkoitukseen, tai eettisiin 

näkökohtiin tai tiettyihin väestöryhmiin 

kohdistuviin terveydellisiin vaikutuksiin. 

Tässä asetuksessa on aiheellista vahvistaa 

erityisiä merkintävaatimuksia, jotka 

koskevat tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien valmistettujen 

nanomateriaalien muodossa olevia 

elintarvikkeiden ainesosia. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. 

(26) Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niillä olisi 

edistettävä tasapuolisten 

toimintaedellytysten varmistamista. 

 

 

Tarkistus  6 

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 

b) ’kolmannesta maasta tulevalla 

perinteisellä elintarvikkeella’ muuta kuin 

a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettua 

uuselintarviketta, joka on saatu 
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alkutuotannosta ja jolla on turvallinen 

käyttöhistoria kolmannessa maassa;  

alkutuotannosta, ja asetuksessa 

(EY) N:o 178/2002 määriteltyjä 

jalostamalla saatuja tuotteita, joilla on 

turvallinen käyttöhistoria ja merkittävä 

kulutus kolmannessa maassa;  

 

Tarkistus  7 

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; 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla − 2 kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 

mukaisesti siitä, millä tavoin käsite 

”kolmannen maan merkittävä 

väestönosa” määritellään. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ’hakijalla’ jäsenvaltiota, kolmatta maata 

tai mahdollisesti useita asianomaisia 

osapuolia edustavaa asianomaista 

osapuolta, joka on toimittanut komissiolle 

hakemuksen 9 tai 15 artiklan mukaisesti tai 

ilmoituksen 13 artiklan mukaisesti; 

d) ’hakijalla’ jäsenvaltiota, kolmatta maata 

tai mahdollisesti useita asianomaisia 

osapuolia edustavaa asianomaista 

osapuolta tai pk-yritystä, joka on 

toimittanut komissiolle hakemuksen 9 tai 

15 artiklan mukaisesti tai ilmoituksen 

13 artiklan mukaisesti; 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla − otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Täytäntöönpanovalta 2 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän osalta 

Säädösvallan siirto 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla − 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän asetuksen yhdenmukaisen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi 

komissio voi päättää 

täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 

tietty elintarvike 2 artiklan 2 kohdan a 

alakohdassa säädetyn uuselintarvikkeen 

määritelmän piiriin. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 

mukaisesti päätöksestä, sisältyykö tietty 

elintarvike ”uuselintarvikkeen” 

määritelmään sellaisena kuin asiasta on 

säädetty 2 artiklan 2 kohdan a 

alakohdassa, sekä kolmannesta maasta 

tulevan perinteisen elintarvikkeen 

hyväksymisestä ja 17 artiklassa 

tarkoitetun unionin luettelon 

päivittämisestä. 
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Perustelu 

Valmistelija pitää asianmukaisena delegoitujen säädösten järjestelmään turvautumista 

asetuksen täydentämiseksi tai muuttamiseksi. Jos tämä tarkistus hyväksytään, on laadittava 

myös johdanto-osan kappale, jossa kerrotaan säädösvallan siirrosta.  

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla − 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Poistetaan. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio laatii ja päivittää unionin 

luettelon uuselintarvikkeista, joiden 

markkinoille saattaminen unionissa on 

hyväksytty 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, 

jäljempänä ’unionin luettelo’. 

1. Komissio laatii, päivittää ja julkistaa 

unionin luettelon uuselintarvikkeista, 

joiden markkinoille saattaminen unionissa 

on hyväksytty 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti, 

jäljempänä ’unionin luettelo’, sellaisena 

kuin se on tämän asetuksen liitteessä. 

Unionin luettelo sisältää kolmansista 

maista tulevat perinteiset elintarvikkeet. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) jos elintarvikkeen valmistamiseen 

käytettyjen materiaalien jäljitettävyys 

voidaan varmistaa. 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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; 

c) erityismerkintöjä koskevat 

lisävaatimukset, jotta voidaan varmistaa 

elintarvikkeen jäljitettävyys ja tiedottaa 
loppukuluttajalle elintarvikkeen 

erityisominaisuuksista, kuten 

koostumuksesta, alkuperästä, 

ravintoarvosta tai ravitsemuksellisista 

vaikutuksista, ja elintarvikkeen 

tarkoitetusta käytöstä, joiden seurauksena 

uuselintarvike ei enää vastaa olemassa 

olevaa elintarviketta, tai vaikutuksista 

tiettyjen väestöryhmien terveyteen; 

Perustelu 

Loppukuluttajan on voitava määrittää uuselintarvikkeiden merkintöjen avulla tuotteen 

alkuperä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) perinteisen elintarvikkeen alkuperämaa; c) perinteisen elintarvikkeen ja sen 

valmistuksessa käytettyjen materiaalien 
alkuperämaa; 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka 

osoittavat elintarvikkeen turvallisen 

käyttöhistorian jossakin kolmannessa 

maassa; 

d) asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka 

osoittavat elintarvikkeen turvallisen 

käyttöhistorian jossakin kolmannessa 

maassa, kuten EFSAn suuntaviivoissa on 

esitetty; 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) tarpeen mukaan käyttöedellytykset ja 

erityiset merkintävaatimukset, jotka eivät 

johda kuluttajaa harhaan. 

e) käyttöedellytykset ja erityiset 

merkintävaatimukset, jotka eivät johda 

kuluttajaa harhaan. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla − 1 kohta − 1 alakohta 

 

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 antaa kolmen kuukauden 

kuluessa EFSAn lausunnon julkaisemisesta 

delegoidun säädöksen, jolla hyväksytään 

kolmannesta maasta tulevan perinteisen 

elintarvikkeen unionin markkinoille 

saattaminen ja päivitetään unionin 

luetteloa, ottaen huomioon seuraavat: 
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Perustelu 

Valmistelija pitää asianmukaisena delegoitujen säädösten järjestelmään turvautumista, jotta 

voidaan täydentää asetusta. Jos tämä tarkistus hyväksytään, on laadittava myös johdanto-

osan kappale, jossa kerrotaan säädösvallan siirrosta. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla − 1 kohta − 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Poistetaan. 

 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla − a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 

14 artiklan 5 kohdassa säädetyn 

hakemuksen sisältö, laatiminen ja 

esittäminen;  

a) 13 artiklassa säädetyn ilmoituksen ja 

14 artiklan 5 kohdassa säädetyn 

hakemuksen sisältö, laatiminen ja 

esittäminen EFSAn suuntaviivojen 

mukaisesti;  

Perustelu 

Olemassa olevien tieteellisten suuntaviivojen lisäksi EFSAn olisi laadittava kolmansissa 

maissa toimivien elintarvikealan toimijoiden avuksi teknisiä ohjeita ja välineitä näiden 

hakemuksen tai ilmoituksen toimittamisen tueksi. 
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Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) uuselintarvikkeen nimi ja kuvaus: b) uuselintarvikkeen nimi, kuvaus ja 

koostumus: 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Elintarvikealan toimijoiden on 

ilmoitettava viipymättä komissiolle 

2. Elintarvikealan toimijoiden sekä 

jäsenvaltioiden terveysviranomaisten on 

ilmoitettava viipymättä komissiolle 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 

asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

täytäntöön. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

säännöksistä komissiolle viimeistään …26 

ja ilmoitettava sille viipymättä niitä 

koskevista myöhemmistä muutoksista. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 

asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

täytäntöön. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja 

niillä on varmistettava tasapuoliset 

toimintaedellytykset. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava näistä säännöksistä 

komissiolle viimeistään …26 ja ilmoitettava 

sille viipymättä niitä koskevista 

myöhemmistä muutoksista.. 

__________________ __________________ 

26(Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation) 

26(Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation) 
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Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

27 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2. Siirretään komissiolle … päivästä ... 

kuuta* viiden vuoden ajaksi 3 ja 

17 artiklassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 3 ja 

17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen. 

 4. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 5. Edellä olevien 3 ja 17 artiklan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
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ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 

on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen 

mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

 _____________ 

 * EUVL: lisätään tämän asetuksen 

voimaantulopäivä. 

Perustelu 

Valmistelija pitää asianmukaisena komissiolle siirrettävän toimivallan ajallista rajoittamista. 

Tällainen rajaus lisää parlamentin valtaa ja velvoittaa komissiota laatimaan säädösvallan 

siirtoa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen mainitun ajanjakson 

päättymistä. Jos toisaalta sovitaan siirron jatkamisesta automaattisesti yhtä pitkän 

ajanjakson verran, vältetään lainsäätäjien ylikuormittuminen ja helpotetaan asetuksen 

täytäntöönpanoa. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

29 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kertomukset 

 Komissio antaa viisi vuotta tämän 

asetuksen soveltamispäivästä Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle sen 

täytäntöönpanosta kertomuksen, jossa 

käsitellään erityisesti uuden 

yksinkertaistetun menettelyn vaikutusta 

uuselintarvikkeisiin ja kolmansista maista 

tuleviin perinteisiin elintarvikkeisiin. 

Tämä kertomus on julkistettava. 
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