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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella tarkistetaan uuselintarvikkeista annettua asetusta (EY) N:o 258/97.
Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja keskittää hyväksymismenettelyä ja uusien 
elintarvikkeiden markkinoille saattamista.

Komissio haluaa määritellä paremmin asetuksen soveltamisalan ja jättää sen ulkopuolelle 
sellaiset elintarvikeryhmät, joista jo säädetään erityisellä lainsäädännöllä. Näin ollen 
asetuksen ulkopuolelle jäävät muuntogeeniset organismit, elintarvikkeiden lisäaineet, aromit, 
uuttamisliuottimet, entsyymit, vitamiinit ja kivennäisaineet.

Kaikki uuselintarvikkeiden hyväksyntää koskevat hakemukset toimitetaan komissiolle, ja ne 
ohjataan sen jälkeen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), joka suorittaa 
turvallisuusarvioinnit.

Uuselintarvikkeet eivät saa aiheuttaa vaaraa terveydelle tai johtaa kuluttajia harhaan, eivätkä 
niiden ravitsemukselliset vaikutukset saa korvaavina aineina tai ainesosina käytettäessä olla 
kuluttajien kannalta epäedulliset.

EFSAn lausunnon jälkeen komissio tekee komiteamenettelyä noudattaen päätöksen siitä, 
sisällytetäänkö uuselintarvike uuselintarvikkeiden luetteloon ja ovatko lisämerkinnät tarpeen.

Kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden osalta komissio haluaa 
yksinkertaistaa niiden hyväksyntää ja arvioida niiden turvallisuutta turvallista käyttöä 
alkuperämaassa koskevien kokemusten perusteella.

Valmistelija on samaa mieltä hyväksyntämenettelyn yksinkertaistamisesta sitäkin 
suuremmalla syyllä, koska EFSA on sopiva ja toimivaltainen elin elintarvikkeiden 
turvallisuustason tieteellisessä arvioinnissa.

Huolimatta siitä, että EFSA on pätevä varmistamaan kaikki tieteelliset takuut elintarvikkeiden 
turvallisuudesta, on suhtauduttava myönteisesti siihen, että Euroopan parlamentille jää veto-
oikeus sen mahdollistamiseksi, että hienovaraisemmissa ja kiistanalaisissa tapauksissa 
demokraattisesti valittu elin säilyttää perustellun valvontavaltansa (valvonnan käsittävä 
sääntelymenettely).

Valmistelija on samaa mieltä siitä, että muuntogeeniset organismit (joista säädetään jo
asetuksessa (EY) N:o 1829/2003) jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, 
mutta hän pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että ulkopuolelle jätetään myös kloonatuista 
eläimistä ja niiden jälkeläisistä valmistetut elintarvikkeet, sen välttämiseksi että 
tulevaisuudessa komitologiamenettelyssä vaaditaan eettisesti näin herkkiä valintoja. Näin 
ollen valmistelija pyytää komissiota esittämään erityisen ehdotuksen, joka edellyttää 
yhteispäätösmenettelyä, jotta Euroopan parlamentti voi osallistua näin kiistanalaisesta 
aiheesta tehtävien päätösten tekemiseen.

Lisäksi valmistelija pyytää, että luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa 
käsittelevää eurooppalaista työryhmää on kuultava kaikissa tapauksissa, joissa voi tulla 
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eettisiä ongelmia uusien teknologioiden käytöstä ja uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamisesta.

Mitä tulee kolmansista maista peräisin oleviin perinteisiin elintarvikkeisiin, on tärkeää 
määrittää täsmällisesti, mikä on riittävän pitkä turvallisen käytön ajanjakso, jotta taataan 
tuotteen käytön täydellinen turvallisuus, ja tästä syystä valmistelija ehdottaa 50 vuoden 
ajanjaksoa sen sijaan, että viitataan yleiseen "sukupolven" mittaiseen ajanjaksoon.

Lopuksi valmistelija katsoo, että ehdoton etusija kaikissa uuselintarvikkeiden 
hyväksymismenettelyn vaiheissa on annettava elintarviketurvallisuudelle ja kuluttajien 
terveydelle, jotka ovat ensisijaisia verrattuna kaupallisiin intresseihin ja henkisen omaisuuden 
oikeuksien suojeluun, etenkin tieteellisille tiedoille, jotka osoittavat tuotteen turvallisuuden.

Euroopan unionin on ennalta varautumisen periaatetta täysipainoisesti noudattaen taattava 
kansalaisilleen kaikki mahdolliset terveystakuut sekä elintarvikkeiden laatua ja avoimuutta 
koskevat takuut.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisön politiikkojen toteuttamisessa 
olisi varmistettava ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

(2) Yhteisön politiikkojen toteuttamisessa 
olisi varmistettava ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu ja annettava sille 
etusija sisämarkkinoiden toimintaan 
nähden.

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelua olisi pidettävä etusijalla uuselintarvikkeita hyväksyttäessä.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) EU:n lainsäädännössä määritettyjä 
normeja on sovellettava kaikkiin yhteisön 
markkinoille tuleviin elintarvikkeisiin, 
mukaan lukien kolmansista maista 
peräisin olevat elintarvikkeet.

Perustelu

Olisi vahvistettava, että yhteisön normeja sovelletaan myös muista maista tuotaviin 
elintarvikkeisiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyistä uuselintarvikkeen 
määritelmää olisi selkiytettävä ja 
ajantasaistettava korvaamalla nykyiset 
luokat viittauksella elintarvikkeen yleiseen 
määritelmään, joka on annettu 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/2002.

(5) Nykyistä uuselintarvikkeen 
määritelmää olisi selkiytettävä lisäämällä 
uutuuden kriteerin selitys ja 
ajantasaistettava korvaamalla nykyiset 
luokat viittauksella elintarvikkeen yleiseen 
määritelmään, joka on annettu 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/2002.

Perustelu

Lainsäädännön selkeyttämiseksi tekstissä tai johdanto-osan kappaleissa olisi oltava selitys 
elintarvikkeiden uutuuden kriteerille.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Lisäksi olisi selkiytettävä, että 
elintarviketta olisi pidettävä 
uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu 
tuotantoteknologiaa, jota ei ole 
aikaisemmin käytetty. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan olisi erityisesti 
sisällytettävä jalostukseen ja elintarvikkeen 
tuotantoprosesseihin liittyvät uudet 
teknologiat, joilla on vaikutusta 
elintarvikkeeseen ja näin ollen 
mahdollisesti elintarvikkeen 
turvallisuuteen. Uuselintarvikkeisiin olisi 
sen vuoksi sisällytettävä kasveista ja 
eläimistä johdetut elintarvikkeet, jotka on 
tuotettu muilla kuin perinteisillä 
jalostustekniikoilla, ja uusilla 
tuotantoprosesseilla, kuten nanotekniikalla 
ja nanotieteillä, joilla saattaa olla 
vaikutusta elintarvikkeeseen, muunnetut 
elintarvikkeet. Uuselintarvikkeina ei tulisi 
pitää uusista kasvilajikkeista johdettuja 
elintarvikkeita tai perinteisillä 
jalostustekniikoilla tuotettuja eläinrotuja.

(6) Tämän asetuksen soveltamisalan 
pitäisi käsittää kaikki elintarvikkeet, joita 
ei ole yhteisössä käytetty merkittävässä 
määrin ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997. Uuselintarvikkeiden 
kriteereihin olisi sisällyttävä uusien 
organismilajien, kuten kasvien, eläinten, 
mikro-organismien, sienten tai levien sekä 
sellaisten olemassa olevien organismien 
ja aineiden uusien osien, joilla on uusi 
molekyylirakenne, käyttö. Olemassa 
olevaa elintarviketta olisi pidettävä 
uuselintarvikkeena, jos sitä on muunnettu 
tavalla, jolla elintarvikkeen kemiallinen 
koostumus, molekyylirakenne tai 
hiukkaskoko on muuttunut taikka muut 
elementit ovat muuttuneet, millä 
todennäköisesti on vaikutusta 
elintarvikkeen turvallisuuteen. Lisäksi 
olisi selkiytettävä, että elintarviketta olisi 
pidettävä uuselintarvikkeena, jos siihen on 
sovellettu tuotantoteknologiaa, jota ei ole 
aikaisemmin käytetty. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan olisi erityisesti 
sisällytettävä jalostukseen ja elintarvikkeen 
tuotantoprosesseihin liittyvät uudet 
teknologiat, joilla on vaikutusta 
elintarvikkeeseen ja näin ollen 
mahdollisesti elintarvikkeen 
turvallisuuteen. Uuselintarvikkeisiin olisi 
sen vuoksi sisällytettävä kasveista ja 
eläimistä johdetut elintarvikkeet, jotka on 
tuotettu muilla kuin perinteisillä 
jalostustekniikoilla, ja uusilla 
tuotantoprosesseilla, kuten nanotekniikalla 
ja nanotieteillä, joilla saattaa olla 
vaikutusta elintarviketurvallisuuteen.
Uuselintarvikkeina ei tulisi pitää uusista 
kasvilajikkeista johdettuja elintarvikkeita 
tai perinteisillä jalostustekniikoilla 
tuotettuja eläinrotuja.
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Perustelu
Lainsäädännön selkeyttämiseksi tekstissä tai johdanto-osan kappaleissa olisi oltava selitys 
elintarvikkeiden uutuuden kriteerille. Ehdotetussa tekstissä pyritään kuvaamaan 
uuselintarvikkeita koskevan lainsäädännön nykytilaa. Viimeistä edellisestä virkkeestä puuttuu 
sana "turvallisuus".

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä tuotetut elintarvikkeet olisi 
kuitenkin jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaisista 
elintarvikkeista pitäisi säätää erityisellä 
asetuksella, josta säädetään 
yhteispäätösmenettelyllä eikä 
"yhtenäisellä menettelyllä". Komission 
pitäisi esittää lainsäädäntöehdotus tätä 
varten ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivämäärää. 
Luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän päätelmien ja 
tuotantoeläinten suojelusta 
20. heinäkuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiiviin 98/58/EY säännösten 
perusteella kloonatuista eläimistä tai 
niiden jälkeläisistä valmistettuja 
elintarvikkeita ei pitäisi saattaa yhteisön 
markkinoille ennen näitä tuotteita 
koskevan erityisen asetuksen 
voimaantuloa. 
___________
1 EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23.

Perustelu
Päätös siitä, hyväksytäänkö kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä tuotettu ruoka, 
edellyttää perusteellista harkintaa kaikista elintarviketurvallisuutta koskevista perusteista 
samoin kuin eettisistä perusteista ja mahdollisista vaikutuksista eläinten hyvinvointiin. Näin 
ollen sitä ei saisi jättää komitologiamenettelyyn, vaan siitä pitäisi päättää 
lainsäädäntöpäätöksellä yhteispäätösmenettelyssä. Tällaiset elintarvikkeet olisi kiellettävä 
erityisen lainsäädännön voimaantuloon asti.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Eläinten kloonaus on neuvoston 
direktiivissä 98/58/EY olevaan liitteeseen 
sisältyvän 20 ja 21 kohdan vastainen.
Kyseisessä 20 kohdassa kielletään 
sellaiset luonnonmukaiset tai 
keinotekoiset kasvatusmenetelmät, jotka 
aiheuttavat tai voivat aiheuttaa kärsimystä 
tai vammoja kyseisille eläimille.
21 kohdassa kielletään eläimen pitäminen 
tuotantoeläimenä, jollei sen perimän tai 
ilmiasun perusteella voida kohtuudella 
olettaa, että pitäminen ei vahingoita 
eläimen terveyttä tai hyvinvointia.

Perustelu
Kloonaamisen aiheuttamat ongelmat eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille tarkoittaa sitä, että 
kyseinen prosessi on vastoin neuvoston direktiivin 98/58/EY tiettyjä määräyksiä..

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Sellaisten elintarvikkeiden 
terveysvaikutuksista, jotka sisältävät 
nanotekniikalla tuotettuja nanohiukkasia, 
ei ole toistaiseksi juuri mitään tietoa.
Tästä syystä olisi ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti pidättäydyttävä 
nanohiukkasten käytöstä elintarvikkeiden 
valmistuksessa siihen asti, kunnes niiden 
käytön vaikutuksista saadaan tieteellisiä 
tuloksia.

Tarkistus 8
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Olisi tarvittaessa annettava 
täytäntöönpanotoimenpiteet, jotta 
säädettäisiin perusteet, joilla helpotetaan 
sen arvioimista, onko elintarviketta 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997. Jos elintarviketta on 
käytetty ennen tätä päivämäärää 
yksinomaan elintarvikkeen ravintolisänä tai 
ravintolisässä, sellaisena kuin se 
määritellään direktiivissä 2002/46/EY, se 
voidaan saattaa markkinoille samaa 
käyttötarkoitusta varten kyseisen 
päivämäärän jälkeen, eikä sitä pidetä 
uuselintarvikkeena. Käyttöä ravintolisänä 
tai ravintolisässä ei kuitenkaan pitäisi ottaa 
huomioon arvioitaessa, onko sitä käytetty 
ihmisravinnoksi merkittävässä määrin 
yhteisössä ennen 15 päivää toukokuuta 
1997. Sen vuoksi kyseisen elintarvikkeen 
muu käyttö, esimerkiksi muu käyttö kuin 
käyttö ravintolisänä, on hyväksytettävä 
tämän asetuksen mukaisesti.

(7) Olisi annettava 
täytäntöönpanotoimenpiteet, jotta 
säädettäisiin lisäperusteet, joilla 
helpotetaan sen arvioimista, onko 
elintarviketta käytetty ihmisravinnoksi 
merkittävässä määrin yhteisössä ennen 
15 päivää toukokuuta 1997. Jos 
elintarviketta on käytetty ennen tätä 
päivämäärää yksinomaan elintarvikkeen 
ravintolisänä tai ravintolisässä, sellaisena 
kuin se määritellään direktiivissä 
2002/46/EY, se voidaan saattaa 
markkinoille samaa käyttötarkoitusta 
varten kyseisen päivämäärän jälkeen, eikä 
sitä pidetä uuselintarvikkeena. Käyttöä 
ravintolisänä tai ravintolisässä ei 
kuitenkaan pitäisi ottaa huomioon 
arvioitaessa, onko sitä käytetty 
ihmisravinnoksi merkittävässä määrin 
yhteisössä ennen 15 päivää toukokuuta 
1997. Sen vuoksi kyseisen elintarvikkeen 
muu käyttö, esimerkiksi muu käyttö kuin 
käyttö ravintolisänä, on hyväksytettävä 
tämän asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Täytäntöönpanotoimien antaminen on tarpeen, jotta uutuutta koskevia lisäperusteita voidaan 
kuvata. On tarpeen puhua lisäperusteita, koska joitakin perusteita on jo annettu johdanto-
osan 6 kappaleeseen tehtyjen tarkistusten yhteydessä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2001/83/EY1 säännöksiä olisi sovellettava 
tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen 
ominaisuudet huomioon ottaen vastata 
'lääkkeen' määritelmää ja yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan 
tuotteen määritelmää. Näin ollen 
jäsenvaltio saa rajoittaa kyseisen tuotteen 
markkinoille saattamista yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti, jos se osoittaa 
direktiivin 2001/83/EC mukaisesti, että 
aine on lääkevalmiste.

1 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

Perustelu

Koska uuselintarvikkeiden kohdalla tulee esiin monia rajanvetokysymyksiä, on tarpeen 
korostaa tätä perusperiaatetta johdanto-osan kappaleen yhteydessä. Tällä johdanto-osan 
kappaleella selvennetään alalle ja kuluttajille markkinoiden toimintaa rajatapaustuotteiden 
(lääkkeet / elintarvikkeet) osalta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uuselintarvikkeet olisi saatettava 
yhteisön markkinoille ainoastaan, jos ne 
ovat turvallisia, eivätkä ne johda 
kuluttajaa harhaan. Lisäksi ne eivät saisi 
poiketa elintarvikkeista, jotka niillä on 
tarkoitus korvata niin, että siitä olisi 
ravitsemuksellista haittaa kuluttajille.

(14) Uuselintarvikkeet olisi saatettava 
yhteisön markkinoille ainoastaan, jos ne 
ovat turvallisia, eivätkä ne johda kuluttajaa 
harhaan. Niiden turvallisuuden arvioinnin 
pitäisi perustua ennalta varautumisen 
periaatteelle, josta säädetään 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 
päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/20021 7 
artiklassa. Lisäksi ne eivät saisi poiketa 
elintarvikkeista, jotka niillä on tarkoitus 
korvata niin, että siitä olisi 
ravitsemuksellista haittaa kuluttajille.
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_______________________
1EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Erityisolosuhteissa 
elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi uutta tieteellistä näyttöä ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia tietoja, 
jotka on toimitettu yhteisön luetteloon 
sisällyttämistä koskevan hakemuksen 
tueksi, ei saisi rajattuna aikana käyttää 
toisen hakijan eduksi ilman ensimmäisen 
hakijan suostumusta. Yhden hakijan 
toimittamien tieteellisten tietojen 
suojaaminen ei saisi estää muita hakijoita 
jättämästä yhteisön uuselintarvikkeiden 
luetteloon sisällyttämistä koskevaa 
hakemusta, joka perustuu niiden omaan 
tieteelliseen tietoon.

(20) Erityisolosuhteissa 
elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi uutta tieteellistä näyttöä ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia tietoja, 
jotka on toimitettu yhteisön luetteloon 
sisällyttämistä koskevan hakemuksen 
tueksi, ei saisi rajattuna aikana käyttää 
toisen hakijan eduksi ilman ensimmäisen 
hakijan suostumusta. Yhden hakijan 
toimittamien tieteellisten tietojen 
suojaaminen ei saisi estää muita hakijoita 
jättämästä yhteisön uuselintarvikkeiden 
luetteloon sisällyttämistä koskevaa 
hakemusta, joka perustuu niiden omaan 
tieteelliseen tietoon. Lisäksi tieteellisten 
tietojen suojaaminen ei saisi estää 
avoimuutta ja tietojen saantia, mitä tulee 
uuselintarvikkeiden 
turvallisuusarvioinnissa käytettäviin 
tietoihin. Teollis- ja tekijänoikeuksia on 
kuitenkin kunnioitettava.

Perustelu

Lausuntoluonnoksen tarkistuksen 5 mukainen, mutta tällä pyritään takaamaan tuottajien 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan (21) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
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myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/13/EY 
säädettyjä merkintöjä koskevia yleisiä 
vaatimuksia. Tietyissä tapauksissa saattaa 
olla tarpeen säätää, että merkinnöissä 
annetaan lisätietoja, jotka liittyvät 
erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin.
Uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä voidaan sen 
vuoksi säätää erityisistä 
käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista.

myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/13/EY 
säädettyjä merkintöjä koskevia yleisiä 
vaatimuksia. Tietyissä tapauksissa saattaa 
olla tarpeen säätää, että merkinnöissä 
annetaan lisätietoja, jotka liittyvät 
erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin ja 
jotka saattavat sisältää eettisiin 
näkökohtiin liittyviä tietoja.
Uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä voidaan sen 
vuoksi säätää erityisistä 
käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista.

Perustelu

Lisämerkintöjen perusteisiin pitäisi lisätä kloonauksen kaltaisiin eettisiin näkökohtiin liittyviä 
tietoja. Siten pitäisi olla mahdollista vaatia kloonatuista eläimistä tuotettujen elintarvikkeiden 
merkitsemistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Eurooppalaisen laatumerkinnän 
käyttöönoton avulla kuluttajat voisivat 
tunnistaa tuotteet, jotka on valmistettu 
Euroopan unionin tiukkojen ympäristöä, 
eläinten hyvinvointia ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien normien 
mukaisesti, ja laatumerkintä muodostaisi 
käsiteltävänä olevan asetuksen lisäksi 
toisen välttämättömän osan Euroopan 
unionin yleistä tiedottamispolitiikkaa, kun 
kansalaisille tehdään selkoa tuotteiden 
ominaisuuksista ja olosuhteista, joissa ne 
on valmistettu.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevää 
eurooppalaista työryhmää, joka on 
perustettu 16 päivänä joulukuuta 1997 
tehdyllä komission päätöksellä, voidaan 
tarvittaessa kuulla uuselintarvikkeiden 
markkinoille saattamiseen liittyvistä 
eettisistä kysymyksistä lausuntojen 
saamiseksi.

(24) Luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevää 
eurooppalaista työryhmää, joka on 
perustettu 16 päivänä joulukuuta 1997 
tehdyllä komission päätöksellä, olisi 
kuultava uusien teknologioiden käyttöön 
ja uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamiseen liittyvistä eettisistä 
kysymyksistä lausuntojen saamiseksi.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kloonatuista elämistä tai niiden 
jälkeläisistä tuotettuihin elintarvikkeisiin.
Komissio esittää erityisen 
lainsäädäntöehdotuksen kyseisiä 
elintarvikkeita varten 31 päivään 
joulukuuta 2009 mennessä.

Perustelu

Päätöstä kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä tuotettujen elintarvikkeiden tuomisesta 
markkinoille ei pitäisi tehdä komitologiapäätöksellä, vaan siitä pitäisi päättää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston erityisellä asetuksella, joka perustuu yhteispäätösmenettelyyn.

Tarkistus 16
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta sovelletaan 
elintarvikelisäaineisiin, elintarvike-
entsyymeihin, vitamiineihin, 
kivennäisaineisiin ja aromeihin sekä 
tiettyihin, aromaattisia ominaisuuksia 
sisältäviin elintarvikeainesosiin, joihin on 
sovellettu uutta tuotantomenetelmää, jota 
ei ole käytetty ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997 ja joka aiheuttaa 
elintarvikkeen koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
soveltamista.

Perustelu

Uuselintarvikkeita koskevassa asetuksessa olisi säädettävä ainesosista tai lisäaineista, joihin 
on käytetty aiemmin tuntemattomia tuotantomenetelmiä, kuten nanotekniikkaa tai 
nanotieteitä. Näillä aineilla saattaa olla täysin uusia ominaisuuksia. Kuluttajan 
suojelemiseksi ennakolta tarvitaan erillistä arviointia, jossa ei oteta huomioon aineen 
tähänastista käyttöä tai hyväksyntää.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Elintarviketyypin kuulumisesta tämän 
asetuksen soveltamisalaan voidaan 
tarvittaessa päättää 14 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Elintarviketyypin kuulumisesta tämän 
asetuksen soveltamisalaan voidaan 
tarvittaessa päättää 14 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus 18
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) "uuselintarvikkeella" tarkoitetaan: a) "uuselintarvikkeella" tarkoitetaan 
elintarviketta, jota ei ole yhteisössä 
käytetty merkittävässä määrin 
ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, mukaan luettuina

i) elintarviketta, jota ei ole yhteisössä 
käytetty merkittävässä määrin 
ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997;

(i) kasvista johdetut tai eläimestä peräisin 
olevat elintarvikkeet, kun kasviin ja 
eläimeen sovelletaan ei-perinteisiä, muita 
kuin eläinten kloonaamista koskevia 
jalostustekniikoita, joita ei ole käytetty 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997  sekä

Elintarvikkeen käyttöä yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä ei 
kuitenkaan pidä katsoa riittäväksi 
osoitukseksi siitä, että elintarviketta on 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997. Jos elintarviketta on 
käytetty ennen tätä päivämäärää 
yksinomaan elintarvikkeen ravintolisänä 
tai ravintolisässä, se voidaan kuitenkin 
saattaa markkinoille samaa 
käyttötarkoitusta varten kyseisen 
päivämäärän jälkeen, eikä sitä pidetä 
uuselintarvikkeena. Tämän asetuksen
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen voidaan antaa lisäperusteita, 
joilla arvioidaan, onko elintarviketta 
käytetty yhteisössä merkittävässä määrin 
ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997 ja joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa 
täydentämällä sitä;

ii) elintarvikkeet, joihin on sovellettu 
uutta tuotantomenetelmää, jota ei ole 
käytetty ennen 15 päivää toukokuuta 
1997, kun se aiheuttaa elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa 
merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
sen ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai 
ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin.

ii) kasvista johdettua tai eläimestä 
peräisin olevaa elintarviketta, kun kasviin 
ja eläimeen sovelletaan ei-perinteisiä 
jalostustekniikoita, joita ei ole käytetty 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997; sekä

Elintarvikkeen käyttöä yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä ei 
kuitenkaan pidä katsoa riittäväksi 
osoitukseksi siitä, että elintarviketta on 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997. Jos elintarviketta on 
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käytetty ennen tätä päivämäärää 
yksinomaan elintarvikkeen ravintolisänä 
tai ravintolisässä, se voidaan kuitenkin 
saattaa markkinoille samaa 
käyttötarkoitusta varten kyseisen 
päivämäärän jälkeen, eikä sitä pidetä 
uuselintarvikkeena. Ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää tämän 
asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen on 
annettava lisäperusteita, joilla arvioidaan, 
onko elintarviketta käytetty yhteisössä 
merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997 ja 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä sitä.

iii) elintarvikkeita, joihin on sovellettu 
uutta tuotantomenetelmää, jota ei ole 
käytetty ennen 15 päivää toukokuuta 
1997, kun tämä menetelmä aiheuttaa 
elintarvikkeen koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin.

Perustelu

Uuselintarvikkeen yleismääritelmä annetaan 3 artiklan 2 kohdan a (i) alakohdassa. Seuraavat 
kaksi kategoriaa (ii) ja (iii) ovat tämän kokonaismääritelmän alaryhmiä. Toisaalta, a (i) 
kohdan 2 a alakohdassa viitataan kaikkiin 3 artiklan 2 kohdassa mainittuihin luokkiin. 
Täytäntöönpanotoimet pitäisi antaa enteen asetuksen soveltamista.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’kolmannesta maasta peräisin olevalla 
perinteisellä elintarvikkeella’ tarkoitetaan 
uuselintarviketta, jolla on käyttöhistoria 
elintarvikkeena kolmannessa maassa, mikä 

b) ’kolmannesta maasta peräisin olevalla 
perinteisellä elintarvikkeella’ tarkoitetaan 
uuselintarviketta, jolla on käyttöhistoria 
elintarvikkeena kolmannessa maassa, mikä 
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tarkoittaa sitä, että kyseinen elintarvike on 
kuulunut vähintään yhden sukupolven 
ajan ja kuuluu edelleen suuren väestönosan 
tavanomaiseen ruokavalioon;

tarkoittaa sitä, että kyseinen elintarvike on 
kuulunut vähintään 25 vuoden ajan ja 
kuuluu edelleen suuren väestönosan 
tavanomaiseen ruokavalioon;

Perustelu
On kohtuullista asettaa tarkempia sääntöjä kolmansista maista peräisin oleville perinteisille 
elintarvikkeille. Esittelijän ehdottama ajanjakso (50 vuotta) vaikuttaa kuitenkin liian pitkältä, 
etenkin kun muissa elintarvikealan määräyksissä sukupolven katsotaan kestävän 25 vuotta 
(ks. maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 
20 päivänä maaliskuuta 2006 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 509/2006 sisältyvän 
2 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’elintarvikkeen turvallisella 
käyttöhistorialla’ tarkoitetaan kyseisen 
elintarvikkeen turvallisuuden vahvistamista 
sen koostumusta koskevien tietojen ja 
niiden kokemusten perusteella, joita sen 
käytöstä ja jatkuvasta käytöstä suuren 
väestönosan tavanomaisessa ruokavaliossa 
on saatu.

c) ’elintarvikkeen turvallisella 
käyttöhistorialla’ tarkoitetaan kyseisen 
elintarvikkeen turvallisuuden vahvistamista 
sen koostumusta koskevien tietojen ja 
niiden kokemusten perusteella, joita sen 
käytöstä vähintään 25 vuoden aikana ja 
jatkuvasta käytöstä suuren väestönosan 
tavanomaisessa ruokavaliossa on saatu.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se ei käytettävissä olevan tieteellisen 
näytön perusteella vaaranna kuluttajien 
terveyttä, kun sitä käytetään tavanomaisin 
edellytyksin;

a) se ei käytettävissä olevan tieteellisen 
näytön perusteella ja asetuksen (EY) N:o 
178/2002 7 artiklassa säädetyn ennalta 
varautumisen periaatteen nojalla vaaranna 
kuluttajien terveyttä, kun sitä käytetään 
tavanomaisin edellytyksin;

Tarkistus 22
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sitä valmistetaan eettisesti 
hyväksyttävissä olosuhteissa.

Perustelu

Uuselintarvikkeita hyväksyttäessä pitäisi olla mahdollista ottaa huomioon eettiset 
näkökohdat. Jos eettisiä näkökohtia ei mainita perusteina 6 artiklassa, jää epäselväksi 
voidaanko eettisiä näkökohtia oikeudellisesti käyttää uuselintarvikkeita hyväksyttäessä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla  2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 artiklan 2 a kohdassa 
mainituissa tapauksissa käytetään yhteistä 
menettelyä riippumatta sen aineen 
tähänastisesta käytöstä tai hyväksynnästä, 
jonka valmistukseen on käytetty 
tavanomaista tuotantomenetelmää.

Perustelu
Uuselintarvikkeita koskevassa asetuksessa olisi säädettävä ainesosista tai lisäaineista, joihin 
on käytetty aiemmin tuntemattomia tuotantomenetelmiä, kuten nanotekniikkaa tai 
nanotieteitä. Näillä aineilla saattaa olla täysin uusia ominaisuuksia. Kuluttajan 
suojelemiseksi ennakolta tarvitaan erillistä arviointia, jossa ei oteta huomioon aineen 
tähänastista käyttöä tai hyväksyntää.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o [yhtenäinen menettely] 7 artiklan 
kolmannessa kohdassa säädetään, yhteisön 

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o [yhtenäinen menettely] 7 artiklan 
kolmannessa kohdassa säädetään, yhteisön 
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luettelon päivittämisestä, joka koskee 
muuta uuselintarviketta kuin kolmannesta 
maasta peräisin olevaa perinteistä 
elintarviketta, päätetään 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen niissä tapauksissa, joissa uutta 
tieteellistä näyttöä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaisia tietoja suojataan 
12 artiklan mukaisesti.

luettelon päivittämisestä, joka koskee 
muuta uuselintarviketta kuin kolmannesta 
maasta peräisin olevaa perinteistä 
elintarviketta, päätetään 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua, valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
niissä tapauksissa, joissa uutta tieteellistä 
näyttöä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisia tietoja suojataan 12 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla  6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla 
on tarkoitus muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, muun muassa 
täydentämällä sitä, voidaan antaa
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

6. Tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joilla 
on tarkoitus muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, muun muassa 
täydentämällä sitä, on annettava kuuden 
kuukauden kuluessa asetuksen 
soveltamispäivämäärästä 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu
Kattavan kuluttajansuojan takaamiseksi yksinkertaistetun myöntämismenettelyn 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt kolmansista maista peräisin olevien 
perinteisten elintarvikkeiden suhteen olisi määriteltävä mahdollisimman nopeasti tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Luonnontieteiden ja uusien 

teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunto
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Komissio voi tarvittaessa, omasta 
aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä, 
kuulla tieteeseen ja uusiin teknologioihin 
liittyvissä, eettisesti erittäin tärkeissä 
kysymyksissä etiikkaa ja uusia 
teknologioita käsittelevää eurooppalaista 
työryhmää lausuntojen saamiseksi 
eettisistä kysymyksistä.
Komissio saattaa lausunnon julkisesti 
saataville myös julkaisemalla sen asiaan 
liittyvällä verkkosivustollaan.

Perustelu

Jos olosuhteet sitä edellyttävät (esimerkiksi käytettäessä nanotekniikkaa tai kloonausta), 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää on 
ilman muuta kuultava eettisissä kysymyksissä. Kuulemismenettelyn voi käynnistä komissio itse 
tai jokin jäsenvaltio. Avoimuussyistä ja tiedeyhteisöön ja muuhun kuin tiedeyhteisöön 
vaikuttavista syistä lausunnot on julkaistava Internetissä.
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