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elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 27
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
hyväksynnän saamisen edellytykseksi 
samat perusteet kuin asetuksissa (EY) N:o 
XXX/2006, N:o YYY/2006 ja N:o 
ZZZ/2006.

Or. en

Perustelu

Asia on itsestään selvä, mutta sitä ei ole ilmaistu erikseen komission ehdotuksessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): David Martin ja Åsa Westlund

Tarkistus 28
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevista menettelyistä 28 
päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
vahvistettujen elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevan riskinarvioinnin puitteiden 
mukaisesti aineille saa antaa markkinoille 
saattamista koskevan luvan vasta sen 
jälkeen, kun niille on tehty mahdollisimman 
korkeat vaatimukset täyttävä tieteellinen 
arviointi, jossa arvioidaan kaikki riskit, joita 
ne voivat aiheuttaa ihmisten terveydelle. 
Arviointi on toteutettava Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(jäljempänä ’viranomainen’) vastuulla, 
minkä jälkeen komissio tekee riskinhallintaa 
koskevan päätöksen noudattaen 
sääntelymenettelyä, joka takaa tiiviin 
yhteistyön komission ja jäsenvaltioiden 
välillä.

(9) Elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevista menettelyistä 28 
päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
vahvistettujen elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevan riskinarvioinnin puitteiden 
mukaisesti aineille saa antaa markkinoille 
saattamista koskevan luvan vasta sen 
jälkeen, kun niille on tehty mahdollisimman 
korkeat vaatimukset täyttävä riippumaton
tieteellinen arviointi, jossa arvioidaan kaikki 
riskit, joita ne voivat aiheuttaa ihmisten 
terveydelle. Arviointi on toteutettava 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(jäljempänä ’viranomainen’) vastuulla, 
minkä jälkeen komissio tekee riskinhallintaa 
koskevan päätöksen noudattaen 
sääntelymenettelyä, joka takaa tiiviin 
yhteistyön komission ja jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 29
Johdanto-osan 10 kappale

(10) On tiedossa, että joissakin tapauksissa 
ei pystytä pelkästään tieteellisellä 
riskinarvioinnilla saamaan kaikkia niitä 
tietoja, joihin riskinhallintaa koskevan 
päätöksen pitäisi perustua, ja huomioon 
voidaan ottaa muita perusteltuja tekijöitä, 
jotka ovat tarkasteltavana olevan asian 

(10) On tiedossa, että joissakin tapauksissa 
ei pystytä pelkästään tieteellisellä 
riskinarvioinnilla saamaan kaikkia niitä 
tietoja, joihin riskinhallintaa koskevan 
päätöksen pitäisi perustua, ja huomioon on 
otettava muita perusteltuja tekijöitä, jotka 
ovat tarkasteltavana olevan asian kannalta 
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kannalta merkityksellisiä. merkityksellisiä.

Or. en

Perustelu

Kaikissa tapauksissa on otettava huomioon muita tarkasteltavana olevan asian kannalta 
merkityksellisiä perusteltuja tekijöitä, kuten kuluttajien terveyteen liittyvät 
turvallisuusnäkökohdat, hyväksyttävä teknologinen tarve ja kuluttajille koituvat edut ja 
hyödyt. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Martin ja Åsa Westlund

Tarkistus 30
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Yhtenäisen aineiden 
hyväksymismenettelyn on vastattava 
avoimuuden ja yleisölle tiedottamisen 
vaatimuksiin, ja siinä on myös taattava 
hakijan oikeus tiettyjen tietojen 
luottamuksellisena pitämiseen. 

(13) Yhtenäisen aineiden 
hyväksymismenettelyn on vastattava 
avoimuuden ja yleisölle tiedottamisen 
vaatimuksiin, ja siinä on myös taattava 
hakijan oikeus tiettyjen tietojen 
luottamuksellisena pitämiseen selvissä 
tapauksissa ja perustelluista syistä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): David Martin ja Åsa Westlund

Tarkistus 31
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Tehokkuuden ja lainsäädännön 
yksinkertaistamisen varmistamiseksi olisi 
tarkasteltava keskipitkällä aikavälillä 
mahdollisuutta laajentaa yhtenäisen 
menettelyn soveltamisala koskemaan muuta 
elintarvikealan voimassaolevaa sääntelyä.

(16) Tehokkuuden ja lainsäädännön 
yksinkertaistamisen varmistamiseksi olisi 
tarkasteltava keskipitkällä aikavälillä ja 
kaikkia asianosaisia kuullen mahdollisuutta 
laajentaa yhtenäisen menettelyn 
soveltamisala koskemaan muuta 
elintarvikealan voimassaolevaa sääntelyä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 32
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti¹,

(18) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY¹ 
mukaisesti. Komissio kuulee tarvittaessa 
sidosryhmiä valmistellessaan edellä 
mainitussa päätöksessä tarkoitetun 
komitean käsiteltäväksi saatettavia 
toimenpiteitä,

______________
¹ EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

______________

¹ EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2006/512/EC (EUVL L 200, 
22.7.2006, s. 11).

Or. en

Perustelu

Mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi on annettava erityismääräyksiä, jotka 
mahdollistavat sidosryhmien epävirallisen kuulemisen ennen elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevän pysyvän komitean päätöksentekoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 33
1 artiklan 1 kohta

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa tai niiden pinnalla 
käytettävien tai käytettäviksi tarkoitettujen 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien, elintarvikearomien ja 
elintarvikearomien raaka-aineiden 
(jäljempänä ’aineet’) yhtenäinen 
hyväksymismenettely (jäljempänä 
’yhtenäinen menettely’), jolla edistetään 
kyseisten aineiden vapaata liikkuvuutta

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa tai niiden pinnalla 
käytettävien tai käytettäviksi tarkoitettujen 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien, elintarvikearomien ja 
elintarvikearomien raaka-aineiden 
(jäljempänä ’aineet’) yhtenäinen 
hyväksymismenettely (jäljempänä 
’yhtenäinen menettely’), jolla edistetään 
kuluttajansuojaa ja kansanterveyttä
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yhteisössä. yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa kansanterveyden ja kuluttajansuojan korkea taso koko 
yhteisössä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 34
1 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (uusi)

Tätä asetusta ei sovelleta elintarvikkeissa 
käytettävistä tai käytettäväksi tarkoitetuista 
savuaromeista 10 päivänä marraskuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2065/20031

nojalla sallittuihin tuotteisiin.
_______________

1EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1.

Or. de

Perustelu

Savuaromeita säädellään asetuksella (EY) N:o 2065/2003 asianmukaisesti ja riittävästi. 
Niiden nimenomainen sulkeminen pois tämän asetuksen soveltamisalasta selventää asiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 35
2 artiklan 1 kohta

1. Aineet, joiden saattaminen yhteisön 
markkinoille hyväksytään alakohtaisten 
elintarvikesäädösten nojalla, mainitaan 
luettelossa (jäljempänä ’yhteisön luettelo’), 
jonka sisällöstä säädetään kyseisissä 
säännöksissä. Komissio päivittää yhteisön
luetteloa. Se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

1. Aineet, joiden saattaminen yhteisön 
markkinoille hyväksytään alakohtaisten 
elintarvikesäädösten nojalla, mainitaan 
luettelossa (jäljempänä ’yhteisön luettelo’), 
jonka sisällöstä säädetään kyseisissä 
säännöksissä. Yhteisön luetteloa päivitetään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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Or. en

Perustelu

Suurin osa yhteisön luettelon muutoksista ja päivityksistä on aiheuttanut polemiikkia niin 
parlamentissa kuin neuvostossa. Vaikka yhteisymmärräykseen on usein päästy ensimmäisessä 
käsittelyssä, päätöstä ei pitäisi jättää komissiolle ja sen komitologiamenettelylle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 36
2 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (uusi)

Kaikki elintarvikealan toimijat voivat 
käyttää yhteisön luettelossa sallittuja 
aineita niihin sovellettavien ehtojen 
mukaisesti, ellei niiden käyttöä ole 
rajoitettu 12 artiklan 6 a kohdan nojalla.

Or. de

Perustelu

Jonkin aineen ottaminen yhteisön luetteloihin edellyttää kattavia toksikologisia 
turvallisuustutkimuksia. On hyvin ymmärrettävää, että vastuuntuntoiset valmistajat, jotka 
tekevät tällaisia tutkimuksia ja käyttävät niihin paljon rahaa, haluavat varmistaa käyttöluvan 
tuomat edut ainakin joksikin ajaksi (ks. Schnellhardtin tarkistus 12 artiklaan).

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 37
3 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Edellä olevassa 2 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdassa tarkoitettujen päivitysten 
tapauksessa komissio pyytää viranomaiselta 
lausunnon ainoastaan, kun päivityksellä 
saattaa olla vaikutusta kansanterveyteen.

Edellä olevassa 2 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdassa tarkoitettujen päivitysten 
tapauksessa komissio pyytää viranomaiselta 
lausunnon ainoastaan, kun päivityksellä 
saattaa olla vaikutusta ihmisten terveyteen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus38
3 artiklan 3–4 kohta

3. Yhtenäinen menettely päättyy, kun 
komissio antaa päivitystä koskevan 
asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

3. Yhtenäinen menettely päättyy, kun 
Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat
päivitystä koskevan asetuksen.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 
komissio voi päättää yhtenäisen menettelyn 
ja olla jatkamatta aiottua päivitystä missä 
tahansa menettelyn vaiheessa, jos se katsoo 
päivityksen olevan perusteeton. Se ottaa 
tarvittaessa huomioon viranomaisen 
lausunnon, kaikki yhteisön lainsäädännön 
asiaankuuluvat säännökset sekä muut 
perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan. 

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 
komissio voi päättää yhtenäisen menettelyn 
ja olla jatkamatta aiottua päivitystä missä 
tahansa menettelyn vaiheessa ennen 
asetusehdotuksen esittämistä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, jos se katsoo 
päivityksen olevan perusteeton. Se ottaa 
tarvittaessa huomioon viranomaisen 
lausunnon, kaikki yhteisön lainsäädännön 
asiaankuuluvat säännökset sekä muut 
perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan. 

Tällöin komissio ilmoittaa asiasta 
soveltuvissa tapauksissa suoraan hakijalle ja 
mainitsee kirjeessään syyt, joiden vuoksi se 
katsoo päivityksen olevan perusteeton.

Tällöin komissio ilmoittaa asiasta 
soveltuvissa tapauksissa suoraan hakijalle ja 
mainitsee kirjeessään syyt, joiden vuoksi se 
katsoo päivityksen olevan perusteeton.

Or. en

Perustelu

Yhtenäisen menettelyn olisi perustuttava yhteispäätösmenettelyyn. Yhteisön luettelon 
muutoksista ja päivityksistä on usein syntynyt polemiikki niin parlamentissa kuin neuvostossa, 
ja siksi asiaa ei pitäisi jättää komission ja sen komitologiamenettelyn hoidettavaksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 39
3 artiklan 3 kohta

3. Yhtenäinen menettely päättyy, kun 
komissio antaa päivitystä koskevan 
asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

3. Yhtenäinen menettely päättyy, kun 
komissio antaa lainsäädäntöehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi päivityksen tekemisestä. 

Or. en

Perustelu

Suurin osa yhteisön luettelon muutoksista ja päivityksistä on aiheuttanut polemiikkia niin 



PE 386.368v02-00 8/20 AM\658345FI.doc

FI

parlamentissa kuin neuvostossa. Vaikka yhteisymmärräykseen on usein päästy ensimmäisessä 
käsittelyssä, päätöstä ei pitäisi jättää komissiolle ja sen komitologiamenettelylle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 40
4 artiklan 1 kohta

1. Kun komission käsiteltäväksi esitetään 
hakemus yhteisön luettelon päivittämiseksi, 
komissio

1. Kun komission käsiteltäväksi esitetään 
hakemus yhteisön luettelon päivittämiseksi, 
komissio

a) antaa hakijalle kirjallisen 
vastaanottoilmoituksen 14 arkipäivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

a) antaa hakijalle kirjallisen 
vastaanottoilmoituksen 14 arkipäivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

b) soveltuvissa tapauksissa antaa 
hakemuksen viranomaiselle tiedoksi ja 
esittää sille lausuntopyynnön.

b) soveltuvissa tapauksissa antaa 
hakemuksen viranomaiselle tiedoksi ja 
esittää sille lausuntopyynnön.

Komissio saattaa hakemuksen 
jäsenvaltioiden saataville.

Komissio saattaa hakemuksen Euroopan 
parlamentin ja jäsenvaltioiden saataville.

Or. en

Perustelu

Suurin osa yhteisön luettelon muutoksista ja päivityksistä on aiheuttanut polemiikkia niin 
parlamentissa kuin neuvostossa. Vaikka yhteisymmärräykseen on usein päästy ensimmäisessä 
käsittelyssä, päätöstä ei pitäisi jättää komissiolle ja sen komitologiamenettelylle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Martin

Tarkistus 41
4 artikla

1. Kun komission käsiteltäväksi esitetään 
hakemus yhteisön luettelon päivittämiseksi, 
komissio

1. Kun komission käsiteltäväksi esitetään 
hakemus yhteisön luettelon päivittämiseksi, 
komissio

a) antaa hakijalle kirjallisen 
vastaanottoilmoituksen 14 arkipäivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

a) antaa hakijalle kirjallisen 
vastaanottoilmoituksen 14 arkipäivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

b) soveltuvissa tapauksissa antaa 
hakemuksen viranomaiselle tiedoksi ja 
esittää sille lausuntopyynnön.

b) soveltuvissa tapauksissa antaa 
hakemuksen viranomaiselle tiedoksi ja 
esittää sille lausuntopyynnön.
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Komissio saattaa hakemuksen 
jäsenvaltioiden saataville.

Komissio saattaa hakemuksen 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien saataville.

2. Kun komissio käynnistää menettelyn 
omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja esittää soveltuvissa 
tapauksissa viranomaiselle 
lausuntopyynnön.

2. Kun komissio käynnistää menettelyn 
omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja kaikille sidosryhmille ja 
esittää soveltuvissa tapauksissa 
viranomaiselle lausuntopyynnön.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 42
6 artiklan 1 kohta

1. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa viranomainen pyytää 
täydentäviä tietoja hakijalta, 5 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua määräaikaa voidaan 
pidentää. Viranomainen vahvistaa hakijaa 
kuultuaan määräajan, jonka kuluessa 
kyseiset tiedot voidaan toimittaa, ja ilmoittaa 
komissiolle tarvittavasta määräajan 
pidennyksestä. Jos komissio ei ilmoita 
vastustavansa sitä kahdeksan arkipäivän 
kuluessa viranomaisen ilmoituksesta, 5 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräajan 
pidennys tulee voimaan ilman eri 
toimenpiteitä. 

1. Jos viranomainen pyytää täydentäviä 
tietoja hakijalta, 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua määräaikaa voidaan pidentää. 
Viranomainen vahvistaa hakijaa kuultuaan 
määräajan, jonka kuluessa kyseiset tiedot 
voidaan toimittaa, ja ilmoittaa komissiolle 
tarvittavasta määräajan pidennyksestä. Jos 
komissio ei ilmoita vastustavansa sitä 
kahdeksan arkipäivän kuluessa viranomaisen 
ilmoituksesta, 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu määräajan pidennys tulee 
voimaan ilman eri toimenpiteitä. 

Or. en

Perustelu

Jos hakemuksessa ei ole kaikkia tietoja, jotka viranomainen tarvitsee jonkin tietyn aineen 
aiheuttaman riskin arvioimiseksi, määräaikaa on syytä jatkaa kunnollisen riskinarvioinnin 
mahdollistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 43
7 artikla

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
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kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

kuluessa viranomaisen lausunnosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen asetukseksi yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan selvityksen.

Jos ehdotus asetukseksi ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan selvityksen.

Asetus annetaan 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Suurin osa yhteisön luettelon muutoksista ja päivityksistä on aiheuttanut polemiikkia niin 
parlamentissa kuin neuvostossa. Vaikka yhteisymmärräykseen on usein päästy ensimmäisessä 
käsittelyssä, päätöstä ei pitäisi jättää komissiolle ja sen komitologiamenettelylle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 44
7 artikla

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen asetukseksi yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan selvityksen.

Jos ehdotus asetukseksi ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan selvityksen.

Asetus annetaan 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Suurin osa yhteisön luettelon muutoksista ja päivityksistä on aiheuttanut polemiikkia niin 
parlamentissa kuin neuvostossa. Vaikka yhteisymmärräykseen on usein päästy ensimmäisessä 
käsittelyssä, päätöstä ei pitäisi jättää komissiolle ja sen komitologiamenettelylle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 45
7 artiklan 1 kohta

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Komissio toimittaa kuuden kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Or. de

Perustelu

Uuden aineen kehittämisen jälkeen yritysten olisi saatava lupa vuoden sisällä. Pitkällisiä 
menettelyjä varten on jo luotu tarvittava joustavuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 46
7 artiklan 1 kohta

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Komissio toimittaa kolmen kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Or. en
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Perustelu

1. Asetusten 1831/2003 (rehujen lisäaineet) ja 1829/2003 (muuntogeeniset elintarvikkeet ja 
rehut) mukaan komissiolla on kolme kuukautta aikaa laatia asetus ja tehdä asetusten 
muuttamista koskevia ehdotuksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle 
pysyvälle komitealle. Yhdenksän kuukauden korvaaminen lyhyemmällä kolmella kuukaudella 
luo yhdenmukaisuutta yhteisön muihin elintarviketurvallisuusasetuksiin nähden. 
2. Yhdeksän kuukautta on aika pitkä aika, joka rasittaa pk-yrityksiä kovasti ja eriarvoisesti. 
Niillä ei yleensä ole samoja resursseja kuin suurilla yrityksillä, joilla on varaa odottaa 
menettelyjen tuloksia (ks. myös komission yksiköiden työasiakirjan kohta 6.3.1.6. 
"Vaikutusten arviointi"; liitteenä ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi elintarvike-entsyymeistä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY ja neuvoston direktiivin 2001/112/EY 
muuttamisesta). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 47
7 artiklan 1–2 kohta

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Komissio toimittaa kuuden kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan selvityksen.

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio perustelee 
päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Kuusi kuukautta on riittävä aika toimittaa luonnos komiteamenettelyssä. Komission olisi 
selvitettävä päätöksensä syyt, kun asetusluonnos poikkeaa viranomaisen lausunnosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 48
7 artiklan 1 kohta
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Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Komissio toimittaa kuuden kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Or. pl

Perustelu

Yhtenäinen lupamenettely on kohtuuttoman pitkä. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisella on kuusi kuukautta aikaa antaa lausuntonsa, ja sen 
jatkoksi komissio ehdottaa yhdeksän kuukauden aikaa ehdotuksen toimittamiseksi 
komiteamenettelyssä. Kuusi kuukautta on tässä riittävän pitkä aika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 49
7 artiklan 1–2 kohta

Komissio toimittaa yhdeksän kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Komissio toimittaa kuuden kuukauden 
kuluessa viranomaisen lausunnosta 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
asetusluonnoksen yhteisön luettelon 
päivittämisestä ottaen huomioon 
viranomaisen lausunnon, kaikki yhteisön 
lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset 
sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät 
tarkasteltavaan asiaan.

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio toimittaa 
eroavuuksia koskevan selvityksen.

Jos asetusluonnos ei ole viranomaisen 
lausunnon mukainen, komissio perustelee 
päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen lupamenettely on kohtuuttoman pitkä. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisella on kuusi kuukautta aikaa antaa lausuntonsa, ja sen 
jatkoksi komissio ehdottaa yhdeksän kuukauden aikaa ehdotuksen toimittamiseksi 
komiteamenettelyssä. Kuusi kuukautta on tässä riittävän pitkä aika.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 50
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

Jos komissio ei pyydä viranomaisen 
lausuntoa, 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika alkaa kulua, kun 
asianmukainen hakemus on vastaanotettu 
komissiossa.

Or. de

Perustelu

Määräajasta olisi säädettävä yksiselitteisesti myös sellaisten rekisteröintien osalta, joissa ei 
tarvita viranomaisen lausuntoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 51
8 artiklan 1 kohta

1. Kun komissio pyytää hakijalta täydentäviä 
tietoja riskinhallintaa koskevista 
näkökohdista, se vahvistaa 
yhteistoiminnassa hakijan kanssa määräajan, 
jonka kuluessa kyseiset tiedot voidaan 
toimittaa. Tällöin 7 artiklassa tarkoitettua 
määräaikaa voidaan pidentää.

1. Kun komissio pyytää hakijalta täydentäviä 
tietoja riskinhallintaa koskevista 
näkökohdista, se vahvistaa 
yhteistoiminnassa hakijan kanssa määräajan, 
jonka kuluessa kyseiset tiedot voidaan 
toimittaa. Tällöin komissio voi pidentää 7 
artiklassa tarkoitettua määräaikaa, ja se 
ilmoittaa jäsenvaltioille pidennyksestä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter ja Bart Staes

Tarkistus 52
8 artiklan 2 kohta

2. Jos täydentäviä tietoja ei toimiteta 1 
kohdassa tarkoitetussa pidennetyssä 
määräajassa, komissio toimii jo 
toimitettujen tietojen perusteella. 

2. Jos täydentäviä tietoja ei toimiteta 1 
kohdassa tarkoitetussa pidennetyssä 
määräajassa, komissio pidentää 7 artiklassa 
tarkoitettua määräaikaa tai hylkää 
hakemuksen. 
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Or. en

Perustelu

Jos hakijat eivät toimita pyydettyjä tietoja kohtuullisessa ajassa, komissiolle olisi annettava 
enemmän aikaa arvioinnin tekemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 53
10 artikla

Komissio voi pidentää 5 artiklan 1 kohdassa 
ja 7 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja 
omasta aloitteestaan tai soveltuvissa 
tapauksissa viranomaisen pyynnöstä, jos se 
on perusteltua asiakirja-aineiston luonteen 
vuoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 
artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Tällöin komissio ilmoittaa 
soveltuvissa tapauksissa hakijalle määräajan 
pidennyksestä ja sen perusteista.

Komissio voi pidentää 5 artiklan 1 kohdassa 
ja 7 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja 
omasta aloitteestaan tai soveltuvissa 
tapauksissa viranomaisen pyynnöstä, jos se 
on perusteltua asiakirja-aineiston luonteen 
vuoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 
artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Tällöin komissio ilmoittaa 
hakijalle ja jäsenvaltioille määräajan
pidennyksestä ja sen perusteista.

Or. en

Perustelu

Hakijalle olisi aina ilmoitettava kaikista määräaikojen pidennyksistä. Samon niistä olisi 
ilmoitettava jäsenvaltioille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 54
10 artikla

Komissio voi pidentää 5 artiklan 1 kohdassa 
ja 7 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja 
omasta aloitteestaan tai soveltuvissa 
tapauksissa viranomaisen pyynnöstä, jos se 
on perusteltua asiakirja-aineiston luonteen 
vuoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 
artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Tällöin komissio ilmoittaa 
soveltuvissa tapauksissa hakijalle määräajan 
pidennyksestä ja sen perusteista.

Komissio voi pidentää 5 artiklan 1 kohdassa 
ja 7 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja 
omasta aloitteestaan tai soveltuvissa 
tapauksissa viranomaisen pyynnöstä, jos se 
on perusteltua asiakirja-aineiston luonteen 
vuoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 
artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamista. Tällöin komissio ilmoittaa 
hakijalle määräajan pidennyksestä ja sen 
perusteista.
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Or. de

Perustelu

Hakijalle olisi aina ilmoitettava määräajan pidennyksestä. Vain perustellulla ja ajoissa 
annetulla tiedotuksella voidaan varmistaa suunnittelun turvallisuus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Martin

Tarkistus 55
11 artikla

Viranomainen varmistaa toimintansa 
avoimuuden asetuksen (EY) N:o 178/2002 
38 artiklan mukaisesti. Se julkaisee 
erityisesti lausuntonsa viipymättä. Lisäksi se 
julkistaa lausuntopyynnöt ja 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut määräajan pidennykset.

Viranomainen varmistaa toimintansa 
avoimuuden asetuksen (EY) N:o 178/2002 
38 artiklan mukaisesti. Se julkaisee 
erityisesti lausuntonsa sekä kaikki 
hakemukset ja niihin liittyvän aineiston
viipymättä. Lisäksi se julkistaa 
lausuntopyynnöt ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut määräajan pidennykset.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 56
12 artiklan 3 kohta

3. Komissio päättää, mitkä tiedot voidaan 
käsitellä luottamuksellisina, ja ilmoittaa 
asiasta hakijalle. 

3. Komissio päättää, mitkä tiedot voidaan 
käsitellä luottamuksellisina, ja ilmoittaa 
asiasta hakijalle ja jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Asiasta olisi ilmoitettava myös jäsenvaltioille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 57
12 artiklan 3 kohta
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3. Komissio päättää, mitkä tiedot voidaan 
käsitellä luottamuksellisina, ja ilmoittaa 
asiasta hakijalle. 

3. Komissio päättää hakijaa kuultuaan, 
mitkä tiedot voidaan käsitellä 
luottamuksellisina, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle.

Or. de

Perustelu

Hakijalla on oltava oikeus saada ajoissa tietoa päätöksestä. Lisäksi tuottajalla olisi oltava 
mahdollisuus esittää näkemyksensä asiasta ja ottaa kantaa komission kantaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 58
12 artiklan 3 kohta

3. Komissio päättää, mitkä tiedot voidaan 
käsitellä luottamuksellisina, ja ilmoittaa 
asiasta hakijalle. 

3. Komissio määrittelee yhdessä hakijan 
kanssa, mitkä tiedot voidaan käsitellä 
luottamuksellisina. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että hakija osallistuu jo menettelyn alkuvaiheessa sen määrittelemiseen, mitkä 
tiedot voidaan käsitellä luottamuksellisina. Vain näin varmistetaan, että tiedot, joiden 
vuotaminen julkisuuteen voi vahingoittaa hakijan kaupallisia etuja tai tieteelliseen 
tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä etuja, pysyvät luottamuksellisina. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 59
12 artiklan 4 kohta

4. Saatuaan tiedoksi komission kannan 
hakija voi kolmen viikon kuluessa peruuttaa 
hakemuksensa toimitettujen tietojen 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. 
Tietojen luottamuksellisuus turvataan tämän
määräajan päättymiseen asti.

4. Saatuaan tiedoksi komission kannan 
hakija voi kolmen viikon kuluessa peruuttaa 
hakemuksensa toimitettujen tietojen 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi tai 
valittaa komission kannasta. Komissiolla 
on tämän jälkeen kaksi kuukautta aikaa 
tehdä lopullinen päätös valituksesta. 
Tietojen luottamuksellisuus turvataan 
alkuperäisen kolmen viikon määräajan 
päättymiseen asti tai valituksen tapauksessa 
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lopullisen päätöksen tekemiseen asti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan hakijoille oikeus valittaa tietojen luottamuksellisuutta koskevista 
komission päätöksistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 60
12 artiklan 6 kohta

6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
hakemuksensa, viranomaisen, komission ja 
jäsenvaltioiden on säilytettävä kaupallisten 
ja teollisten tietojen luottamuksellisuus, 
mukaan luettuna tutkimus- ja kehitystiedot 
sekä tiedot, joiden luottamuksellisuudesta 
komissio ja hakija ovat eri mieltä.

6. Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut 
hakemuksensa, viranomaisen, komission ja 
jäsenvaltioiden on säilytettävä kaikkien 
hakemuksessa esitettyjen tietojen 
luottamuksellisuus. 

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan suojella hakijan kaupalliset edut tai tieteelliseen tutkimukseen ja kehitykseen 
liittyvät edut, on tärkeää varmistaa, että kaikkia hakemuksessa esitettyjä tietoja käsitellään 
luottamuksellisina. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 61
12 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a. Hakijan toimittamia tieteellisiä 
tutkimustietoja ja muita tietoja ei saa 
käyttää myöhemmän hakijan eduksi 
kymmeneen vuoteen luvan 
myöntämispäivämäärästä, ellei myöhempi 
hakija ole sopinut aiemman hakijan 
kanssa, että kyseisiä tietoja saa käyttää 
silloin kun
a) tieteelliset tutkimustiedot ja muut tiedot 
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on merkitty aiemman hakijan 
teollisoikeuksiin kuuluviksi aiempaa 
hakemusta tehtäessä ja
b) aiemmalla hakijalla on ollut 
yksinomainen oikeus käyttää viittauksia 
teollisoikeuden alaiseen tietoon aiempaa 
hakemusta tehtäessä ja
c) elintarvikelisäaineen, elintarvike-
entsyymin tai elintarvikearomin 
hyväksyminen on edellyttänyt aiemmalta 
hakijalta teollisoikeuden alaisen tiedon 
esittämistä.

Or. de

Perustelu

Jonkin aineen ottaminen yhteisön luetteloihin edellyttää kattavia toksikologisia 
turvallisuustutkimuksia. On hyvin ymmärrettävää, että vastuuntuntoiset valmistajat, jotka 
tekevät tällaisia tutkimuksia ja käyttävät niihin paljon rahaa, haluavat varmistaa käyttöluvan 
tuomat edut ainakin joksikin ajaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 62
12 artiklan 7 a kohta (uusi)

7 a. Hakijan toimittamia tieteellisiä 
tutkimustietoja ja muita tietoja ei saa 
käyttää myöhemmän hakijan eduksi 
kymmeneen vuoteen luvan 
myöntämispäivämäärästä, ellei myöhempi 
hakija ole sopinut aiemman hakijan kanssa 
kyseisten tietojen käytöstä ja kustannusten 
jakamisesta silloin kun
a) tieteelliset tutkimustiedot ja muut tiedot 
on merkitty aiemman hakijan 
teollisoikeuksiin kuuluviksi aiempaa 
hakemusta tehtäessä ja
b) aiemmalla hakijalla on ollut 
yksinomainen oikeus käyttää viittauksia 
teollisoikeuden alaiseen tietoon aiempaa 
hakemusta tehtäessä ja
c) elintarvikelisäaineen hyväksyminen on 
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edellyttänyt aiemmalta hakijalta 
teollisoikeuden alaisen tiedon esittämistä. 

Or. en

Perustelu

1. Elintarvikelisäaineteollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on 
tarkoituksenmukaista suojella teollisoikeuden alaista tietoa, joka on tulosta investoinneista, 
joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi. Tämä suoja olisi 
kuitenkin rajattava ajallisesti, jotta vältetään tutkimusten ja kokeiden tarpeeton 
päällekkäisyys, eläinkokeiden toistaminen ja kilpailuhaitat. 
2. Kymmenen vuoden aika teollisoikeuden alaisten tietojen suojalle luo yhdenmukaisuutta 
yhteisön muun elintarviketurvallisuuslainsäädännön suhteen; muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen 1829/2003 31 artiklassa säädetään, että 
hakemusasiakirjoihin sisältyviä tieteellisiä ja muita tietoja ei saa käyttää toisen hakijan 
eduksi kymmeneen vuoteen luvan myöntämispäivämäärästä, ellei toinen hakija ole sopinut 
luvanhaltijan kanssa, että kyseisiä tietoja saa käyttää. 


