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Tarkistus 3
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetut 
elintarvikkeet soveltuvat erityisravinnoksi, 
on kuitenkin mahdollista ilmaista tällainen 
soveltuvuus noudattaen komission antamia 
säännöksiä.

Jos tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetut 
maatalouselintarvikkeet luontaisesti 
soveltuvat erityisravinnoksi, on kuitenkin 
mahdollista ilmaista tällainen soveltuvuus 
noudattaen komission antamia säännöksiä.

Or. it

Perustelu

Ravitsemuksesta annetuissa viimeisimmissä yhteisön asetuksissa (1924/2006 ja 1924/2006 
ETY) käytetään määrettä "luontaisesti" luonnehdittaessa elintarvikkeita, joilla on alun perin 
tiettyjä erityisominaisuuksia riippumatta myöhemmistä jalostus- ja rikastusvaiheista. Samaa 
periaatetta on perusteltua soveltaa myös käsiteltävänä olevaan direktiiviehdotukseen. Näin 
voidaan paitsi nostaa esiin tuotteita, joilla on sellaisenaan erityisominaisuuksia, myös edistää 
sellaisiin lajiominaisuuksiin kohdistuvaa "kentältä" lähtevää tutkimusta ja innovaatioita, 
joilla on merkitystä sekä maatalouden että ravitsemuksen kannalta.

Tarkistus 4
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisravinnoksi tarkoitettujen ja 
tieteellis-tekniseen kehitykseen perustuvien 
elintarvikkeiden nopean markkinoille 
saattamisen mahdollistamiseksi komissio 
voi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan ja 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa 
kahdeksi vuodeksi luvan sellaisen 
elintarvikkeen markkinoille saattamiseen, 

2. Erityisravinnoksi tarkoitettujen ja 
tieteellis-tekniseen kehitykseen perustuvien 
elintarvikkeiden nopean markkinoille 
saattamisen mahdollistamiseksi komissio 
voi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan antaa kahdeksi vuodeksi luvan 
sellaisen elintarvikkeen markkinoille 
saattamiseen, jonka koostumus ei ole 
liitteessä I tarkoitettujen, erityisravinnoksi 
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jonka koostumus ei ole liitteessä I 
tarkoitettujen, erityisravinnoksi 
tarkoitettuja elintarvikkeiden ryhmiä 
koskevien erityisdirektiivien mukainen.

tarkoitettuja elintarvikkeiden ryhmiä 
koskevien erityisdirektiivien mukainen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi tarvittaessa lisätä 
lupapäätökseen koostumuksen muutokseen 
liittyviä sääntöjä pakkausmerkinnöistä.

Komissio voi tarvittaessa lisätä 
lupapäätökseen koostumuksen muutokseen 
liittyviä sääntöjä pakkausmerkinnöistä.

Or. en

Perustelu

Säännöksessä olisi viitattava valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn.

Tarkistus 5
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksellisissa ja selvästi määritellyissä 
tapauksissa voidaan 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen säätää poikkeuksia siihen, mitä 
1 alakohdassa säädetään. Poikkeukset 
voidaan pitää voimassa siihen saakka, 
kunnes edellä tarkoitettu menettely on 
saatettu loppuun.

Poikkeuksellisissa ja selvästi määritellyissä 
tapauksissa voidaan säätää poikkeuksia 
siihen, mitä 1 alakohdassa säädetään. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Poikkeukset voidaan pitää voimassa siihen 
saakka, kunnes edellä tarkoitettu menettely 
on saatettu loppuun.

Or. en
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Perustelu

Säännöksessä olisi viitattava valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn.

Tarkistus 6
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja 
valmisteita saa pitää kaupan ainoastaan
valmiiksi pakattuina, ja pakkauksen on 
peitettävä täydellisesti valmisteet.

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja valmisteita 
pidetään pääsääntöisesti kaupan valmiiksi 
pakattuina, ja pakkauksen on peitettävä 
täydellisesti valmisteet. 
Maatalouselintarvikkeita saa pitää 
kaupan irtotavarana/kääreeseen 
käärittynä, jos käytetyt tuotanto- ja 
jalostusmenetelmät säilyttävät kuluttajien 
turvallisuutta millään lailla 
vaarantamatta muuttumattomina ne
ominaisuudet, joiden vuoksi valmiste 
voidaan laskea kuuluvaksi 1 artiklassa 
tarkoitettuihin luokkiin. Valmisteisiin on 
liitettävä 9 artiklassa säädetyt tiedot.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia 
vähittäismyyntiä koskevia poikkeuksia 
1 kohdasta, jos valmistetta myytäessä 
siihen liitetään 9 artiklassa säädetyt 
tarkemmat tiedot.

Or. it

Perustelu

Tarkoituksena on antaa mahdollisuus myydä valmisteita irtotavarana ilman yksittäisten 
jäsenvaltioiden myöntämiä poikkeuksia ja säätää samalla koko Euroopan unionin alueella 
sovellettavista selkeistä mutta rajoittavista edellytyksistä. Toimenpiteet voivat muodostaa 
tavoitteen, joka antaa maatiloille mahdollisuuden päästä eteenpäin erityisten 
jäljitettävyysjärjestelmien käyttöönotossa samalla, kun suojellaan kuluttajia ja varmistetaan, 
että heillä on runsaasti valinnanvaraa.



PE405.852v01-00 6/6 AM\720744FI.doc

FI


	720744fi.doc

