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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 233 (cor)
14 artiklan otsikko ja 1 kohta

Hyväksyntää koskeva hakemus Ilmoitus
1. Viranomaiselle on toimitettava hakemus 
10 artiklan 1 kohdan mukaisen 
hyväksynnän saamiseksi.

1. Valmistajan tai kolmannessa maassa 
valmistetun tuotteen maahantuojan on 
tehtävä 10 artiklan 1 kohdan mukainen 
ilmoitus viranomaiselle tavallisen postin 
välityksellä tai mieluummin nykyaikaisia 
viestintätekniikoita (myös sähköpostia) 
käyttäen, kun tuote saatetaan ensimmäistä 
kertaa markkinoille.

Viranomaisen on Viranomaisen on
a) ilmoitettava hakemuksen
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 

a) ilmoitettava ilmoituksen
vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän 
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kuluessa; ilmoituksessa on mainittava 
hakemuksen vastaanottamisen päivämäärä

kuluessa; vastaanottoilmoituksessa on 
mainittava ilmoituksen vastaanottamisen 
päivämäärä

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle hakemuksesta sekä asetettava 
hakemus ja hakijan toimittama lisäselvitys 
niiden saataville

b) ilmoitettava viipymättä jäsenvaltioille ja 
komissiolle ilmoituksesta sekä asetettava 
ilmoitus ja valmistajan tai maahantuojan
toimittama lisäselvitys niiden saataville

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

c) laadittava yleisön saatavana oleva 
yhteenveto 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuista asiakirjoista.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama hyväksyntämenettely korvataan vähemmän raskaalla 
ilmoitusmenettelyllä. Säilyttämällä asiaankuuluvien asiakirjojen esittämisvelvollisuus 
varmistetaan, että toimivaltaiset elimet saavat kaikki tarvitsemansa tiedot. Tärkein ero 
komission ehdottamaan järjestelmään on, että kaikissa tapauksissa ei tarvitse käydä läpi 
pitkää ja raskasta hyväksyntämenettelyä.

Jos tieteellisestä näytöstä on epäilyksiä, on myös ilmoitusmenettelyssä annettujen tietojen 
perusteella mahdollista ryhtyä tarvittaviin tarkistuksiin.

Viestintä olisi voitava yksinkertaisuuden vuoksi hoitaa nykyaikaisessa hallinnossa myös 
sähköisesti. Tämä helpottaisi etenkin pk-yritysten osallistumista menettelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 351 (add)
4 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) terveysväittämää a) terveysväittämää, tieteellisten tietojen 
antamista lukuun ottamatta,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 352 (add)
Liite, uusi kappale kappaleen "EI LISÄTTYÄ SOKERIA" jälkeen

VÄHENNETTY 
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NETTOHIILIHYDRAATTIEN MÄÄRÄ
Väittämä, jonka mukaan tuote sisältää 
vähennetyn määrän nettohiilihydraatteja, 
ja mikä tahansa väittämä, jonka merkitys 
kuluttajalle on todennäköisesti sama, 
voidaan esittää vain, kun tuote sisältää 
enintään 10 g nettohiilihydraatteja tuotteen 
annosta kohden ottaen huomioon, että 
nettohiilihydraatit saadaan vähentämällä 
verensokeriin hyvin vähän vaikuttavat 
hiilihydraatit; nettohiilihydraatit = 
kokonaishiilihydraatit - glyseriini -
orgaaniset hapot. Sokerialkoholeja ei 
vähennetä, koska ne voivat vaikuttaa 
verensokeriin sen mukaan, miten niitä on 
käsitelty ja millaisessa muodossa 
elintarvikkeet ovat.

Or. en

Perustelu

On osoitettu, että hiilihydraatteihin perustuvat ruokavaliot voivat edistää painonpudotusta. 
Hiilihydraattien nettomäärää koskevat väittämät vastaavat kuluttajien kasvavia vaatimuksia, 
jotka liittyvät elintarvikkeiden sisältämien nettohiilihydraattien ilmoittamiseen.
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