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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja asetuksen 
(EY) N:o XXX/XXXX/ [yhtenäinen menettely] muuttamisesta tavoitteena on varmistaa 
elintarvikkeiden turvallisuus, suojella ihmisten terveyttä ja turvata elintarvikkeiden 
sisämarkkinoiden toiminta. Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien 
hyväksyntä ja käyttö on ollut Euroopan unionissa yhdenmukaistettua vuodesta 1997, jolloin 
asetus (EY) N:o 258/97 annettiin. Tässä asetuksessa säädetään uuselintarvikkeiden ja 
elintarvikkeiden uusien ainesosien hyväksymistä koskevista yleisistä periaatteista. Uudessa 
ehdotuksessa asetukseksi pyritään yksinkertaistamaan voimassa olevat säännöt 
uuselintarvikkeiden hyväksymismenettelyistä, valvonnasta, merkinnästä ja käytöstä, sekä 
selkiyttämään uuselintarvikkeen määritelmää.

Valmistelija kannattaa ehdotusta mutta ehdottaa seuraavanlaisia parannuksia:

 Valmistelija ehdottaa, että eettiset näkökohdat on otettava huomioon 
uuselintarvikkeita hyväksyttäessä ja että Etiikka ja uudet teknologiat -komiteaa on 
tarvittaessa kuultava luonnontieteisiin ja uusiin teknologioihin liittyvistä eettisistä 
kysymyksistä.

 Valmistelija haluaa lisäksi varmistaa, että täytäntöönpanotoimenpiteet annetaan ennen
asetuksen voimaantuloa. Tällä vähennetään epävarmuutta alalla ja sekaannusta alalla 
noudatettavista säännöistä. Jos täytäntöönpanotoimenpiteitä ei anneta, jäsenvaltioiden 
välille jää tulkintavaikeuksia ja mahdollisia hallinnollisia eroja, jotka vaikuttavat 
kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan. Valmistelija ehdottaa lisäksi, että asetusta 
sovelletaan 12 kuukauden kuluttua sen julkaisupäivästä 6 kuukauden sijasta. Tämä 
mahdollistaa täytäntöönpanotoimenpiteiden antamisen ennen asetuksen antamista.

 Valmistelija haluaa selventää ehdotuksessa olevaa rajanvetoa lääkkeisiin. Kun 
selvennetään sitä, milloin kyseessä on uuselintarvike ja milloin taas lääke-elintarvike, 
elintarviketeollisuudessa on helpompaa tulkita sääntöjä ja vähentää epävarmuutta 
kullakin alueella noudatettavista säännöistä.

 Kolmansista maista peräisin oleviin perinteisiin elintarvikkeisiin liittyen valmistelija 
ehdottaa perusteeksi elintarvikkeen käyttöä vähintään 20 vuoden ajan mieluummin 
kuin "vähintään yhden sukupolven ajan", mikä on juridisesti liian epämääräistä.

 Valmistelija ehdottaa harkittavaksi elintarvikkeiden käyttöä yhteisössä ottamatta 
huomioon eri jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymispäivämäärää, mikä selventää 
tilannetta varsinkin uusien jäsenvaltioiden kohdalla.

 Valmistelija ehdottaa, että asetuksen tavoitteita laajennetaan tukemaan 
elintarviketeollisuuden innovaatioita ja edistämään sisämarkkinoiden hyvää toimintaa, 
koska nämä toimet suosivat elintarvikealan toimijoita.
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 Lausunnon useassa kohdassa vahvistetaan kuluttajansuojaa – esimerkiksi kieltämällä 
nimenomaisesti sellaisten elintarvikkeiden markkinoille saattaminen, joita ei ole 
sisällytetty yhteisön luetteloon.

 Lausunnossa vahvistetaan julkaistavien tietojen avoimuutta tarkentamalla, että ne on 
oltava saatavissa Internetistä.

 Sellaisten toimijoiden, jotka sijoittavat huomattavia summia uusien tai perinteisten 
elintarvikkeiden markkinoille saattamisen valmisteluun, oikeusturvaa vahvistetaan 
siten, että heille on ilmoitettava hyväksymismenettelyn aikana esiin tulevista 
vastaväitteistä ilman tarpeettomia viipeitä tavalla, joka voidaan todistaa oikeaksi.

 Valmistelija ehdottaa, että laajennetaan ja konkretisoidaan komission velvoitetta 
järjestää teknisiä ohjeita ilmoittajille ja erityisesti pk-yrityksille, esimerkiksi antamalle 
heille mahdollisuus lähettää yksi ainoa hakemus sähköisesti.

 Valmistelija vaatii seuraamaan uuselintarviketta sen markkinoille saattamisen jälkeen 
säätämällä, että komission on määrättävä seurannalle tarkka ja asiallinen kesto, jotta 
vältetään se, etteivät toimijat ole rajattomasti oikeudellisessa epävarmuudessa, mikä 
heijastuu heidän kilpailutilanteeseensa.

 Lausunnossa määritellään, miten tietosuojan on olemassa samanaikaisesti tietojen 
luottamuksellisuutta koskevien määräysten kanssa elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 12 artiklan mukaisesti. Tietosuoja-ajan 
ja luottamuksellisuusajan kilpailussa on noudatettava suhteellisuusperiaatteetta, jolla 
vahvistetaan muun muassa tieteellisen tiedon levittäminen ja tietojen saatavuus 
kuluttajille (esimerkiksi allergikoille jne.).

 Valmistelija ehdottaa, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisessa 
lainsäädännössään säädetyistä seuraamuksista 12 kuukauden kuluessa asetuksen 
julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja että komission on 
jatkuvuussyistä esitettävä asetuksen täytäntöönpanoa koskeva kertomus vuonna 2013;
tavoitteena on, että kesäkuun 2009 vaaleissa valittu Euroopan parlamentti voi arvioida 
tekstin tehokkuuden.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1



AD\746151FI.doc 5/31 PE407.801v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Uuselintarvikkeita koskevat yhteisön 
säännöt vahvistetaan uuselintarvikkeista ja 
elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 
päivänä tammikuuta 1997 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 258/97 ja 
yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen 
julkistamisesta ja suojaamisesta 20 päivänä 
syyskuuta 2001 annetulla komission 
asetuksella (EY) N:o 1852/2001.
Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 258/97 
olisi kumottava ja korvattava tällä 
asetuksella. Käsillä olevaan asetukseen 
olisi sisällytettävä toimenpiteitä, jotka 
tällä hetkellä kuuluvat asetuksen (EY) 
N:o 1852/2001 soveltamisalaan.

(3) Uuselintarvikkeita koskevat yhteisön 
säännöt vahvistetaan uuselintarvikkeista ja 
elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 
päivänä tammikuuta 1997 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 258/97 ja 
yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen 
julkistamisesta ja suojaamisesta 20 päivänä 
syyskuuta 2001 annetulla komission 
asetuksella (EY) N:o 1852/2001.
Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 258/97 
ja asetus (EY) N:o 1852/2001 olisi 
kumottava. Asetus (EY) N:o 258/97 olisi
korvattava tällä asetuksella.
Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden 
uusien ainesosien tieteellisistä 
näkökohdista, niiden markkinoille 
saattamista koskevien hakemusten tueksi 
toimitettavien tietojen esittämistavasta 
sekä ensiarviointien laatimisesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti 
29 päivänä heinäkuuta 1997 annettu 
komission suositus1 olisi korvattava 
tarkistetuilla, erityisesti 
uuselintarvikkeisiin soveltuvilla ohjeilla;
suosituksen 97/618/EY olisi kuitenkin 
oltava edelleen hakijoiden käytössä, 
kunnes se korvataan tarkistetuilla 
ohjeilla.
__________
1 EYVL L 253, 16.9.1997, s. 1.

Perustelu

Asetusehdotuksen sisältämät, yhtenäistä hyväksymismenettelyä koskevat säännökset 
korvaavat tarkistusmenettelyä koskevat, asetuksen (EY) N:o 1852/2001 säännökset, joten 
kyseinen komission asetus (EY) N:o 1852/2001 ei ole enää tarpeen. Uudessa 
asetusehdotuksessa kaavaillaan uusien ohjeiden julkaisemista hakijoiden tueksi. Aikaisempien 
ohjeiden olisi oltava voimassa siihen asti, kunnes ne korvataan tarkistetuilla ohjeilla.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uuselintarvikkeen määritysperusteena 
olisi jatkuvuuden varmistamiseksi 
asetuksen (EY) N:o 258/97 kanssa 
pidettävä edelleen sitä, että 
uuselintarviketta ei ole käytetty 
ihmisravintona yhteisössä merkittävässä 
määrin ennen asetuksen (EY) N:o 258/97 
soveltamispäivää eli 15 päivää toukokuuta 
1997.

(4) Uuselintarvikkeen määritysperusteena 
olisi jatkuvuuden varmistamiseksi 
asetuksen (EY) N:o 258/97 kanssa 
pidettävä edelleen sitä, että 
uuselintarviketta ei ole käytetty 
ihmisravintona yhteisössä merkittävässä 
määrin ennen asetuksen (EY) N:o 258/97 
soveltamispäivää eli 15 päivää toukokuuta 
1997. Käyttö yhteisössä tarkoittaa käyttöä 
jäsenvaltiossa riippumatta niiden 
Euroopan unioniin 
liittymispäivämäärästä.

Perustelu

Tarkistuksessa tarkennetaan asetuksen soveltaminen sisämarkkinoihin ja tällä tavalla 
lisätään osapuolten oikeusturvaa varsinkin Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa.

Tarkistus 3

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, joka perustuu 
yhteispäätösmenettelyyn eikä yhtenäiseen 
menettelyyn. Komissio esittää tätä varten 
lainsäädäntöehdotuksen ennen tämän
asetuksen voimaantuloa. Sellaisten 
elintarvikkeiden saattaminen 
markkinoille, jotka on valmistettu 
kloonatuista eläimistä ja näiden 
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jälkeläisistä, olisi keskeytettävä, kunnes 
kloonatuista eläimistä annettu asetus 
tulee voimaan.

Tarkistus 4

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 
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

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 määritelmä elintarvikkeesta tarkoittaa, että tuote, joka on 
lääke, ei voi olla elintarvike. Koska direktiivin 2001/83/EY mukaisesti tuotteen luokittelua 
lääkkeeksi ei ole täysin yhdenmukaistettu jäsenvaltioissa, tuotteen luokittelussa lääkkeeksi on 
eroja. Tämä vaikuttaa yhdenmukaistamiseen myös elintarvikealalla. Uuselintarvikkeiden 
kohdalla tulee esille monia rajanvetokysymyksiä. Tällä johdanto-osan kappaleella 
selvennetään alalle ja kuluttajille markkinoiden toimintaa rajatapaustuotteiden osalta.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Arvioitaessa, onko elintarviketta 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, perusteena olisi pidettävä 
jäsenvaltioissa saatavilla olevia tietoja. Jos 
komissiolla ei ole tietoja elintarvikkeen 
käytöstä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, olisi järjestettävä 
yksinkertainen ja avoin
tiedonkeruumenettely, jossa jäsenvaltiot ja 
muut osapuolet, joita asia koskee, ovat 
mukana.

(13) Arvioitaessa, onko elintarviketta 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, perusteena olisi pidettävä 
jäsenvaltioissa saatavilla olevia tietoja. Jos 
komissiolla ei ole tietoja elintarvikkeen 
käytöstä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, olisi järjestettävä 
tiedonkeruumenettely, jossa jäsenvaltiot ja 
muut osapuolet, joita asia koskee, ovat 
mukana. Tämän menettelyn olisi oltava 
yksinkertainen ja avoin, siinä olisi 
vältettävä perusteetonta markkinoiden 
vääristymistä ja se olisi vahvistettava 
viimeistään kuusi kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen. 

Perustelu

Tiedonkeruumenettelyyn saattaa liittyä kysymyksiä tuotteista, jotka eivät loppujen lopuksi ole 
uuselintarvikkeita. Avoimessa tiedonkeruuprosessissa uuselintarvike-aseman virheellisen 
päättelyn ei pitäisi vaikuttaa kielteisesti tällaisten tuotteiden kilpailuasemaan. Komission 
menettelyn olisi tästä syystä oltava herkkä tunnistamaan tällaisia ongelmia ja siinä olisi 
vältettävä kaikkea perusteetonta markkinoiden vääristymistä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen soveltaa 
yhdenmukaistettua keskitettyä 
turvallisuusarviointi- ja 
hyväksymismenettelyä, joka on tehokas, 
määräaikaan perustuva ja avoin.
Uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointi ja 
sisällyttäminen yhteisön luetteloon olisi 
elintarvikkeiden eri 
hyväksymismenettelyjen 

(15) On tarpeen soveltaa 
yhdenmukaistettua keskitettyä 
turvallisuusarviointi- ja 
hyväksymismenettelyä, joka on tehokas, 
määräaikaan perustuva ja avoin.
Uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointi ja 
sisällyttäminen yhteisön luetteloon olisi 
elintarvikkeiden eri 
hyväksymismenettelyjen 
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yhdenmukaistamisen vuoksi toteutettava 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien ja elintarvikearomien 
yhtenäisestä hyväksymismenettelystä [...] 
päivänä [...]kuuta [...] annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o […] vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.

yhdenmukaistamisen vuoksi toteutettava 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien ja elintarvikearomien 
yhtenäisestä hyväksymismenettelystä [...] 
päivänä [...]kuuta [...] annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o […] vahvistetun menettelyn 
mukaisesti. Uuselintarvikkeiden 
hyväksymisessä olisi myös otettava 
huomioon käsiteltävään asiaan liittyvät 
muut tekijät kuten etniset seikat.

Perustelu

Uuselintarvikkeiden (joihin kuuluvat myös nanotekniikalla tai kloonaamalla tuotetut 
uuselintarvikkeet) hyväksymisprosessissa on tärkeää huomioida kaikki tekijät, jotka 
vaikuttavat merkittävästi lopulliseen päätöksentekoon, kuten eettiset kysymykset.

Tarkistus 7

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
maatalouselintarviketeollisuuden tutkimus-
ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on tarkoituksenmukaista 
suojella investointeja, joita innovoijat ovat 
tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa 
tueksi tämän asetuksen mukaisesti. 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.
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Perustelu

Johdanto-osan 20 kappaleen sanamuodon on oltava linjassa elintarvikkeita koskevista 
ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 johdanto-osan 
31 kappaleen sanamuodon kanssa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
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.

(21) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
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

On erittäin tärkeää, että uuselintarvikkeiden (joihin kuuluvat myös nanotekniikalla tai 
kloonaamalla tuotetut uuselintarvikkeet) merkinnöissä huomioidaan myös tarvittaessa eettiset 
kysymykset, sillä kuluttajat tarvitsevat selkää tietoa voidakseen tehdä asianmukaisiin tietoihin 
perustuvan valinta- ja ostopäätöksen.

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Elintarvikkeita koskevista ravitsemus-
ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1924/2006 
yhdenmukaistetaan ravitsemukseen ja 
terveysväitteisiin liittyvät jäsenvaltioiden 
säännökset. Uuselintarvikkeita koskevat 
väitteet olisi sen vuoksi tehtävä ainoastaan 
edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

(22) Elintarvikkeita koskevista ravitsemus-
ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1924/2006 
yhdenmukaistetaan ravitsemukseen ja 
terveysväitteisiin liittyvät jäsenvaltioiden 
säännökset. Uuselintarvikkeita koskevat 
väitteet olisi sen vuoksi tehtävä ainoastaan 
edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Jos 
hakija aikoo lisätä uuselintarvikkeeseen 
terveysväitteen, jolle on saatava 
hyväksyntä tämän asetuksen 17 tai 18 
artiklan mukaisesti, ja jos sekä 
uuselintarvikkeen että terveysväitteen 
hyväksyntää koskeva hakemus esitetään 
samanaikaisesti ja jos kumpikin sisältää 
pyynnön teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisten tietojen suojelemisesta, 
tietosuoja-aika alkaa ja kuluu 
samanaikaisesti hakijan pyynnöstä.

Perustelu

Uuselintarvikkeen ja siihen liittyvän terveysväitteen hyväksyntää koskevat hakemukset, joissa 
pyydetään myös teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten tietojen suojaamista, saatetaan käsitellä 
eri aikataulussa. Tämän seurauksena toiseen hyväksyntään liittyvä tietosuoja-aika on 
saattanut kulua jo pidemmän aikaa, ennen kuin siihen liittyvän toisen hyväksynnän tietosuoja-
aika alkaa. Säännöksillä on mahdollistettava toisiinsa liittyviä hyväksymisiä koskevien 
tietosuoja-aikojen yhdenmukaisuus hakijan pyynnöstä.

Tarkistus 10

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

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

tarvittaessa kuultava uuselintarvikkeiden 
markkinoille saattamiseen liittyvistä 
eettisistä kysymyksistä lausuntojen 
saamiseksi.

Perustelu

Jos olosuhteet sitä edellyttävät (esimerkiksi käytettäessä nanotekniikkaa tai kloonausta), 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää on 
kuultava eettisissä kysymyksissä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla 
yhteisön markkinoille saatettuja 
uuselintarvikkeita olisi saatettava edelleen 
markkinoille. Asetuksen (EY) N:o 258/97 
mukaisesti hyväksytyt uuselintarvikkeet 
olisi sisällytettävä tällä asetuksella 
vahvistettuun uuselintarvikkeita koskevaan 
yhteisön luetteloon. Lisäksi asetuksen (EY) 
N:o 258/97 nojalla jätettyjä hakemuksia, 
joista ei ole tämän asetuksen 
soveltamispäivää ennen tehty lopullista 
päätöstä, olisi pidettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvina hakemuksina.

(25) Asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla 
yhteisön markkinoille saatettuja 
uuselintarvikkeita olisi saatettava edelleen 
markkinoille. Asetuksen (EY) N:o 258/97 
mukaisesti hyväksytyt uuselintarvikkeet 
olisi sisällytettävä tällä asetuksella
vahvistettuun uuselintarvikkeita koskevaan 
yhteisön luetteloon. Lisäksi sellaisissa 
tapauksissa, joissa asetuksessa (EY) N:o 
258/97 olevan 6 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua kertomusta ensiarvioinnista ei 
ole vielä toimitettu komissiolle, sekä 
kaikissa tapauksissa, joissa kyseisen 
asetuksen 6 artiklan 3 tai 4 kohdan 
mukaisesti vaaditaan täydentävää 
arviointikertomusta ennen tämän 
asetuksen soveltamisen alkamispäivää, 
asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla jätettyjä 
hakemuksia olisi pidettävä tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvina 
hakemuksina. Jos 
elintarvikeviranomaiselta pyydetään 
lausuntoa, sen ja jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon ensiarvioinnin 
tulokset. Muut asetuksessa (EY) N:o 
258/97 olevan 4 artiklan mukaisesti ennen 
tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivää esitetyt pyynnöt käsitellään 
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asetuksen (EY) N:o 258/97 säännösten 
mukaisesti.

Perustelu

Komission ehdotus saattaa asettaa huonoon asemaan sellaiset hakemukset, joita koskeva 
ensiarviointikertomus on jo välitetty komissiolle, koska tällainen hakemus saatetaan hyväksyä 
ilman, että se toimitetaan elintarvikeviranomaiselle arviointia varten, jos siitä ei ole esitetty 
vastaväitteitä. Kaikkien hakemusten, joiden ensiarviointikertomus on jo välitetty komissiolle, 
käsittelyä olisi jatkettava asetuksessa 258/97/EY määritetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa annetaan 
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamista yhteisössä koskevat 
yhdenmukaiset säännöt, joilla pyritään 
varmistamaan ihmisten terveyden ja 
kuluttajien suojelun korkea taso sekä 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Tässä asetuksessa annetaan 
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamista yhteisössä koskevat 
yhdenmukaiset säännöt, joilla pyritään 
varmistamaan ihmisten terveyden ja 
kuluttajien suojelun korkea taso sekä 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja 
edistämään innovaatiota asiaankuuluvilla 
aloilla.

Perustelu

Koska tämä on yhteisön tärkeä tavoite ja yksi johdanto-osan kappaleissa mainituista 
käyttötarkoituksista, se on nimenomaisesti sisällytettävä kohteeseen.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeen käyttöä yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä ei 
kuitenkaan pidä katsoa riittäväksi 
osoitukseksi siitä, että elintarviketta on 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 

Elintarvikkeen käyttöä yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä ei 
kuitenkaan pidä katsoa riittäväksi 
osoitukseksi siitä, että elintarviketta on 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 
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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;

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. 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;

Perustelu

Elintarvikealan toimijoiden oikeusturvan ja yhdenmukaisuuden lisäämiseksi sisämarkkinoilla 
(koska tähän mennessä tämän järjestelmän soveltaminen vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta 
toiseen) komission on oltava velvollinen kertomaan tarkat perusteet, joiden perusteella 
arvioidaan, onko elintarviketta käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä määrin yhteisössä.

Tarkistus 14

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

b) ’kolmannesta maasta peräisin olevalla 
perinteisellä elintarvikkeella’ tarkoitetaan 
uuselintarviketta, jolla on käyttöhistoria 
elintarvikkeena kolmannessa maassa, mikä 
tarkoittaa sitä, että kyseinen elintarvike on 
kuulunut vähintään 20 vuoden ajan ja 
kuuluu edelleen suuren väestönosan 
tavanomaiseen ruokavalioon;

Perustelu

Ilmaisu "yksi sukupolvi" on juridisesti epäselvä. Sen korvaaminen ilmaisulla "20 vuoden 
ajan" lisää merkittävästi kaikkien sidosryhmien oikeusturvaa ja samalla aikamäärä antaa 
riittävästi liikkumavaraa kerätä tietämystä, kuten tieteellistä tietoa, kyseisen elintarvikkeen 
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käytöstä ja päättää sitten, onko kolmannesta maasta peräisin oleva perinteisen elintarvikkeen 
saattaminen hyväksyttävä yhteisön sisämarkkinoille.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi kerätä tietoja 
jäsenvaltioista ja/tai elintarvikealan 
toimijoilta määrittääkseen, missä määrin 
elintarviketta on käytetty ihmisravinnoksi 
yhteisössä ennen 15 päivää toukokuuta 
1997.

1. Komissio kerää tietoja jäsenvaltioista 
ja/tai elintarvikealan toimijoilta 
määrittääkseen, missä määrin elintarviketta 
on käytetty ihmisravinnoksi yhteisössä 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Vaatimusten vastaisten 

uuselintarvikkeiden kieltäminen
Uuselintarvikkeita ei saateta 
markkinoille, jos niiden käyttö ei noudata 
tämän asetuksen säädöksiä.

Perustelu

Kiellon tarkoituksena on pelotella häikäilemättömiä toimijoita ja lisätä kuluttajansuojaa.

Tarkistus 17

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 vaaranna kuluttajien 
terveyttä;
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Perustelu

Uuselintarvikkeet eivät saa vaarantaa kuluttajien terveyttä missään olosuhteissa. Viittaus 
käyttöön tavanomaisin edellytyksin on turha ja se aiheuttaa vain tulkintaongelmia 
käytännössä ja vähentää oikeuskäytännön ennakoitavuutta elintarvikealan toimijoiden 
kohdalla. Lisäksi uusi sanamuoto vahvistaa entisestään kuluttajansuojaa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuluttajaa ei johdeta harhaan sen 
esillepanotavalla tai sen 
käyttötarkoituksella;

b) se ei johda kuluttajaa harhaan;

Perustelu

Alkuperäisen asetuksen 258/97 määritelmät ovat selvempiä ja yksiselitteisempiä, joten ne olisi 
säilytettävä tekstissä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käytettäessä uuselintarviketta 
korvaamaan toista elintarviketta, se ei 
poikkea siitä siinä määrin, että sen 
tavanomainen käyttö aiheuttaisi 
ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle.

c) käytettäessä uuselintarviketta 
korvaamaan toista elintarviketta, se ei 
poikkea siitä siten, että sen tavanomainen 
käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa 
kuluttajalle.

Perustelu

Alkuperäisen asetuksen 258/97 määritelmät ovat selvempiä ja yksiselitteisempiä, joten ne olisi 
säilytettävä tekstissä.

Tarkistus 20
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Uuselintarviketta ei voida sisällyttää 
yhteisön luetteloon sellaisissa tapauksissa, 
joissa sen terveysvaikutuksista ei ole 
tieteellistä näyttöä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Uuselintarvike voidaan sisällyttää 
yhteisön luetteloon ainoastaan, jos 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
lausunnon siitä, että kyseinen elintarvike 
ei vaaranna terveyttä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön luetteloa päivitetään 
asetuksessa (EY) N:o [yhtenäinen 
menettely] säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

1. Yhteisön luetteloa päivitetään 
asetuksessa (EY) N:o [yhtenäinen 
menettely] säädetyn menettelyn 
mukaisesti, ja komissio julkaisee sen asiaa 
koskevilla yhteisön verkkosivuilla.

Perustelu

Vastaavasti kuin luettelon kolmansista maista peräisin olevista elintarvikkeista, yhteisön 
luettelon uuselintarvikkeista on myös oltava saavavilla Internetissä.
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Tarkistus 23

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 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.

Poistetaan.

Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa 
uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä on 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:
a) päivämäärä, jona uuselintarvike 
sisällytetään yhteisön luetteloon
b) tieto siitä, että sisällyttäminen perustuu 
12 artiklan mukaisesti suojattuun uuteen 
tieteelliseen näyttöön ja/tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseen tietoon.
c) hakijan nimi ja osoite.

Perustelu

Tämä säädös on järkevämpää siirtää 12 artiklaan, jossa se esitetään muutettuna.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisön luetteloa on päivitettävä 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun ajan 

Poistetaan.



AD\746151FI.doc 19/31 PE407.801v02-00

FI

päättymistä tämän asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien muuttamiseksi asetuksen 
(EY) N:o [yhtenäinen menettely] 14 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen niin, että tämän artiklan 3 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
erityismerkinnät eivät enää sisälly 
luetteloon edellyttäen, että hyväksytty 
elintarvike täyttää edelleen tässä 
asetuksessa säädetyn edellytyksen.

Perustelu

Tämä säädös on järkevämpää siirtää 12 artiklaan, jossa se esitetään muutettuna.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitukseen on liitettävä kirjalliset tiedot, 
jotka osoittavat elintarvikkeen turvallisen 
käyttöhistorian kolmannessa maassa.

Ilmoitukseen on liitettävä kirjalliset tiedot, 
jotka osoittavat elintarvikkeen turvallisen 
käyttöhistorian kolmansissa maissa.

Perustelu

Koska tilastoja ei ole saatavissa, on tärkeää käyttää tietoja, jotka osoittavat mistä tahansa 
kolmannesta maasta peräisin olevan elintarvikkeen turvallisen käyttöhistorian.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

Elintarviketta ei tällöin saateta yhteisön 
markkinoille, ja edellä olevaa 5–7 artiklaa 
sovelletaan. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
ilmoitusta on pidettävä asetuksen XX/XXX 
[yhtenäinen menettely] 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna hakemuksena.

Elintarviketta ei tällöin saateta yhteisön 
markkinoille, ja edellä olevaa 5–7 artiklaa 
sovelletaan. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
ilmoitusta on pidettävä asetuksen XX/XXX 
[yhtenäinen menettely] 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna hakemuksena.
Vaihtoehtoisesti hakija voi päättää 
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peruuttaa ilmoituksensa.

Perustelu

Verrattuna tietoihin, joita vaaditaan 8 artiklassa tarkoitettuun ilmoitukseen turvallisen 
käyttöhistorian osoittamiseksi, varsinaisen hakemuksen tueksi vaaditaan huomattavasti 
laajempia tietoja. Tästä syystä hakijalla olisi oltava mahdollisuus ennemminkin vetäytyä 
prosessista kuin antaa ilmoituksen automaattisesti johtaa varsinaiseen hakemukseen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle 
elintarvikealan toimijalle viiden kuukauden 
kuluessa päivästä, jona 1 kohdan mukainen 
ilmoitus tehtiin.

Komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle 
elintarvikealan toimijalle ilman 
tarpeettomia viipeitä ja oikeaksi 
todistettavalla tavalla viimeistään viiden 
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
1 kohdan mukainen ilmoitus tehtiin.

Perustelu

Oikeusturvan vahvistamiseksi komission on ilmoitettava ilmoittajalle (elintarvikealan 
toimijalle) ilmoituksen jälkeisistä vastaväitteistä ilman tarpeettomia viipeitä ja oikeaksi 
todistettavalla tavalla.

Tarkistus 28

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. Ennen 8 artiklan soveltamispäivää 
tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla on 
tarkoitus muuttaa tämän asetuksen muita 
kuin keskeisiä osia, muun muassa 
täydentämällä sitä, on annettava
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
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Perustelu

Elintarvikealan toimijoiden oikeusturvan vahvistamiseksi komissio on velvoitettava ottamaan 
huomioon yksityiskohtaiset säännöt, joiden perusteella arvioidaan, voidaanko kolmannesta 
maasta peräisin oleva perinteisen elintarvikkeen saattaa yhteisön sisämarkkinoille.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio järjestää tarvittaessa ja
kiinteässä yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa 
elintarvikealan toimijoiden ja erityisesti 
pk-yritysten saataville teknisiä ohjeita ja 
välineitä tämän asetuksen mukaisten 
hakemusten valmistelua ja jättämistä 
varten.

Komissio tekee kiinteässä yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa
aktiivisesti yhteistyötä elintarvikealan 
toimijoiden ja erityisesti pk-yritysten
kanssa tämän asetuksen mukaisten 
hakemusten valmistelua ja jättämistä sekä 
niistä ilmoittamista varten ja järjestää 
niiden saataville mahdollisimman paljon 
teknisiä ohjeita ja välineitä, kuten 
mahdollisuuden lähettää yksi ainoa 
hakemus sähköisesti.

Perustelu

Elintarvikealan toimijoiden saataville järjestettävät tekniset ohjeet ja välineet on 
tarkennettava ja niistä on tehtävä velvoite komissiolle. Konkreettisena esimerkkinä voi olla 
yksi ja ainoa sähköinen hakemus tai Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa yleisesti 
käytettävien sähköisten viranomaispalveluiden muut erityispiirteet.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan uuselintarvikkeen 
turvallisuutta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on

Arvioidessaan uuselintarvikkeen 
turvallisuutta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 
tarvittaessa erityisesti
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Perustelu

Tarkennetaan muodollisesti artiklan soveltamisalaa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) verrattava tarvittaessa, onko elintarvike 
yhtä turvallinen kuin yhteisön markkinoilla 
jo olevaan vertailukelpoiseen 
elintarvikeluokkaan kuuluva elintarvike tai 
elintarvike, joka uuselintarvikkeella on 
tarkoitus korvata;

a) määriteltävä, onko elintarvike yhtä 
turvallinen kuin yhteisön markkinoilla jo 
olevaan vertailukelpoiseen 
elintarvikeluokkaan kuuluva elintarvike tai 
elintarvike, joka uuselintarvikkeella on 
tarkoitus korvata;

Perustelu

On konkretisoitava ja vaadittava ohjeellisemmin uuselintarvikkeiden turvallisuuden tutkimista 
myös vertailukelpoisten elintarvikeluokkien osalta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi saatuaan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta 
lausunnon määrätä 
elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevan vaatimuksen.
Elintarvikealan toimija, joka saattaa 
elintarvikkeen yhteisön markkinoille, on 
vastuussa niiden markkinoille saattamisen 
jälkeisten vaatimusten täytäntöön 
panemisesta, jotka on eritelty kyseistä 
elintarviketta koskevassa 
uuselintarvikkeiden luetteloon tehdyssä 
merkinnässä.

1. Komissio voi saatuaan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta 
lausunnon määrätä 
elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevan¸ asialliseen 
määräaikaan perustuvan vaatimuksen. 
Tätä markkinoille saatetun elintarvikkeen 
kestoltaan rajattua seurantajaksoa on 
perustelluista syistä mahdollista jatkaa 
enintään yhden kerran uudella jaksolla, 
jonka kesto on asianmukaisesti rajattu. 
Elintarvikealan toimija, joka saattaa 
elintarvikkeen yhteisön markkinoille, on 
vastuussa niiden markkinoille saattamisen 
jälkeisten vaatimusten täytäntöön 
panemisesta, jotka on eritelty kyseistä
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elintarviketta koskevassa 
uuselintarvikkeiden luetteloon tehdyssä 
merkinnässä.

Perustelu

Markkinoiden vapaaseen toimintaan puuttuminen uuselintarvikkeen seurannalla sen 
markkinoille saattamisen jälkeen on oltava poikkeus ja sellaisena sen on tapahduttava 
asiallisesti ja tarkasti rajattuna ajanjaksona siten, että toimijat eivät ole rajattomasti 
oikeudellisessa epävarmuudessa tuotteensa suhteen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 a artikla (uusi) (II luku)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Etiikkaa ja uusia teknologioita käsittelevä 

eurooppalainen työryhmä
Komission 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 omalla 
asiaankuuluvalla verkkosivustollaan.

Perustelu

Jos olosuhteet sitä edellyttävät (esimerkiksi käytettäessä nanotekniikkaa tai kloonausta), 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää on 
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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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hakijan pyynnöstä hakemukseen liitettyä 
ja hakemuksen tukena olevaa 
asianmukaista ja todennettavissa olevaa 
uutta tieteellistä näyttöä ja/tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaista tieteellistä tietoa 
ei saa käyttää toisen hakemuksen hyväksi 
viiden vuoden aikana päivästä, jona 
uuselintarvike on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jos asiasta ei ole sovittu hakijan 
kanssa.

1. Hakijan pyynnöstä hakemukseen 
liitettyä ja hakemuksen tukena olevaa 
asianmukaista ja todennettavissa olevaa 
uutta tieteellistä näyttöä ja/tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaista tieteellistä tietoa 
ei saa käyttää toisen hakemuksen hyväksi 
viiden vuoden aikana päivästä, jona 
uuselintarvike on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jos asiasta ei ole sovittu hakijan 
kanssa. Mikäli uuteen tieteelliseen tietoon 
ja/tai teollis- ja tekijänoikeuksien alaiseen 
tieteelliseen tietoon, joka on suojattu 
tämän asetuksen mukaisesti, sovelletaan 
[elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien ja elintarvikearomien 
yhtenäisestä hyväksymismenettelystä] [...] 
päivänä [...]kuuta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o […]1 12 artiklassa tarkoitettuja 
luottamuksellisuutta koskevia 
määräyksiä, komissio muuttaa 
luottamuksellisuuden määräaikaa 
tietosuojan viisivuotisjakson mukaisesti.
__________________
1 EUVL L ….

Perustelu

Lausunnossa määritellään, miten tietosuojan on olemassa samanaikaisesti tietojen 
luottamuksellisuutta koskevien määräysten kanssa elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 12 artiklan mukaisesti. Tietosuoja-ajan ja 
luottamuksellisuusajan kilpailussa on noudatettava suhteellisuusperiaatteetta, jolla 
vahvistetaan muun muassa tieteellisen tiedon levittäminen ja tietojen saatavuus kuluttajille 
(esimerkiksi allergikoille jne.).
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä [yhtenäisestä 
menettelystä] [...] päivänä [...]kuuta 
annetun asetuksen (EY) N:o .../...
7 artiklan 4 kohdassa säädetään, yhteisön 
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 tämän artiklan 
mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa lupa 
myönnetään ensimmäisessä kohdassa 
määritellyksi ajaksi.

(Tarkistus on entinen 7 artiklan 3 kohdan 1 alakohta)

Perustelu

Alun perin 7 artiklassa olleen säännöksen sanamuotoa on tarkennettu.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa uuselintarvikkeen yhteisön 
luetteloon sisällyttämisen yhteydessä on 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi ilmoitettava
a) päivämäärä, jona uuselintarvike 
sisällytetään yhteisön luetteloon
b) tieto siitä, että sisällyttäminen perustuu 
tämän artiklan mukaisesti suojattuun 
uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai teollis-
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ja tekijänoikeuksien alaiseen tieteelliseen 
tietoon
c) hakijan nimi ja osoite
d) tieto siitä, että c alakohdassa tarkoitettu 
hakija on rajoittanut uuselintarvikkeen 
markkinoille saattamisen, jollei toinen 
hakija saa hyväksymistä elintarvikkeelle 
ilman viittausta b alakohdassa 
tarkoitettuun teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaiseen tietoon.

(Tarkistus on entinen 7 artiklan 3 kohdan 2 alakohta, d alakohtaa lukuun ottamatta)

Perustelu

Alun perin 7 artiklassa olleen säännöksen sanamuotoa on tarkennettu. Erityisesti yhteisön 
luetteloa koskevia lisätietoja on tarkennettu yksityiskohtaisemmiksi.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Yhteisön luetteloa on päivitettävä 
ennen 1 artiklassa tarkoitetun ajan 
päättymistä niin, että tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut erityismerkinnät 
eivät enää sisälly luetteloon edellyttäen, 
että hyväksytty elintarvike täyttää edelleen 
tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Alun perin 7 artiklassa olleen säännöksen sanamuotoa on tarkennettu.

Tarkistus 38
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Mukautettu tietosuoja

Huolimatta asetuksen (EY) N:o 
...[yhtenäinen menettely] 7 ja 14 artiklan 
mukaisesta uuselintarvikkeen 
hyväksynnästä ja asetuksessa (EY) N:o 
1924/2006 olevan 17, 18 ja 25 artiklan 
mukaisesta terveysväitteen hyväksynnästä, 
hyväksymispäivämäärien ja/tai 
virallisessa lehdessä esitettävien 
hyväksynnän julkaisemispäivämäärien on 
– jos uuselintarvikkeelle ja tähän 
liittyvälle terveysväitteelle on tarkoitus 
myöntää hyväksyntä ja jos niillä on 
oikeus tietosuojaan kyseisten asetusten 
säännösten mukaisesti ja jos hakija tätä 
vaatii – oltava samat ja tietosuoja-aikojen 
on alettava ja päätyttävä samanaikaisesti.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 22 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [..] ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
12 kuukauden kuluessa ja ilmoitettava 
viipymättä niihin vaikuttavista 
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myöhemmistä muutoksista.

Perustelu

Määräajan tarkentaminen (12 kuukaudeksi), milloin jäsenvaltioiden olisi annettava 
säännökset tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, lisää 
oikeusturvaa.  Lisäksi tämä tarkistus noudattaa pisintä määräaikaa, joka on sallittu muissa 
artikloissa, joita komissio on muuttanut yksityiskohtaisten täytäntöönpanosääntöjen 
antamiseksi.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa saatujen kokemusten 
perusteella viimeistään [1 päivänä 
tammikuuta 2015] Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
asetuksen ja erityisesti sen 8 artiklan
soveltamisesta sekä tarvittaessa liittää 
siihen aiheellisia ehdotuksia. Kertomus ja 
mahdollinen ehdotus saatetaan yleisön 
saataville.

Komissio toimittaa saatujen kokemusten 
perusteella viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
ja erityisesti sen 8 ja 12 artiklan
soveltamisesta sekä tarvittaessa liittää 
siihen aiheellisia ehdotuksia. Kertomus ja 
mahdollinen ehdotus saatetaan yleisön 
saataville.

Perustelu

Jatkuvuussyistä on parempi, että Euroopan parlamentti paneutuu asetuksen 
uudelleentarkasteluun jo seuraavan vaalikauden aikana. Koska tietosuoja otetaan samaten 
käyttöön 12 artiklan mukaisesti, on suositeltavaa, että komissio on uudelleentarkastelun 
yhteydessä kiinnostunut myös sen soveltamisesta jäsenvaltioissa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä [päivämäärä] yhteisön 
luettelon sisällyttämällä asetuksen (EY) 
N:o 258/97 mukaisesti hyväksytyt 

Komissio laatii viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä [päivämäärä] yhteisön 
luettelon sisällyttämällä siihen sellaiset
asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti 
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uuselintarvikkeet tähän yhteisön 
luetteloon sekä tarpeen mukaan kaikki 
mahdolliset hyväksyntää koskevat 
edellytykset.

hyväksytyt uuselintarvikkeet, jotka 
samalla kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan 2 ja 3 artiklan nojalla,
sekä tarpeen mukaan kaikki mahdolliset 
hyväksyntää koskevat edellytykset. 

Perustelu

Ks. 16 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos asetuksessa (EY) N:o 258/97 olevan 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
kertomusta ensiarvioinnista ei ole 
toimitettu komissiolle ... * mennessä, 
kaikkia jäsenvaltioiden kyseisen asetuksen 
4 artiklan mukaisesti saamia 
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamista koskevia hakemuksia on 
pidettävä tämän asetuksen mukaisina 
hakemuksina. Muut asetuksessa (EY) N:o 
258/97 olevan 3 artiklan 4 kohdan sekä 
4 ja 5 artiklan mukaisesti ennen ... +

esitetyt pyynnöt käsitellään kyseisen 
asetuksen säännösten mukaisesti.
___________
* tämän asetuksen soveltamisen 
alkamisajankohta.

Perustelu

Komission ehdotus saattaa asettaa huonoon asemaan sellaiset hakemukset, joita koskeva 
ensiarviointikertomus on jo välitetty komissiolle, koska tällainen hakemus saatetaan hyväksyä 
ilman, että se toimitetaan elintarvikeviranomaiselle arviointia varten, jos siitä ei ole esitetty 
vastaväitteitä. Kaikkien hakemusten, joiden ensiarviointikertomus on jo välitetty komissiolle, 
käsittelyä olisi jatkettava asetuksessa 258/97/EY määritetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 43
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamista 
koskevat siirtymätoimenpiteet, joilla on 
tarkoitus muuttaa tämän asetuksen muita 
kuin keskeisiä osia, muun muassa 
täydentämällä sitä, on annettava 14 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotus saattaa asettaa huonoon asemaan sellaiset hakemukset, joita koskeva 
ensiarviointikertomus on jo välitetty komissiolle, koska tällainen hakemus saatetaan hyväksyä 
ilman, että se toimitetaan elintarvikeviranomaiselle arviointia varten, jos siitä ei ole esitetty 
vastaväitteitä. Kaikkien hakemusten, joiden ensiarviointikertomus on jo välitetty komissiolle, 
käsittelyä olisi jatkettava asetuksessa 258/97/EY määritetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan kuuden kuukauden
kuluttua tämän asetuksen julkaisupäivästä 
[päivämäärä].

Sitä sovelletaan 12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen julkaisupäivästä 
[päivämäärä].

Perustelu

On hyödyllistä lykätä asetuksen voimaantuloa kuudesta kuukaudesta kahteentoista 
kuukauteen asetuksen julkaisupäivästä, jotta komissio voi antaa tarkat säännöt eri artiklojen 
täytäntöönpanosta ja jotta jäsenvaltiot ja elintarvikealan toimijat saavat enemmän aikaa 
valmistautua paremmin.
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