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Tarkistus 43
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 
sisämarkkinoiden olennainen osa, joka 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa. Erot 
uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointia 
ja hyväksymistä koskevissa kansallisissa 
laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa 
määräyksissä voivat haitata niiden vapaata 
liikkuvuutta ja luoda edellytykset 
epäreilulle kilpailulle.

(1) Turvallisten ja terveellisten 
elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on 
sisämarkkinoiden olennainen osa, joka 
vaikuttaa merkittävästi kansalaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä heidän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa. Erot 
uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointia 
ja hyväksymistä koskevissa kansallisissa 
laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa 
määräyksissä voivat haitata niiden vapaata 
liikkuvuutta ja mahdollisesti luoda 
edellytykset epäreilulle kilpailulle.

Or. en

Perustelu

Kansallisten lakien ja asetusten erot saattavat haitata vapaata kauppaa, mutta tämä ei 
automaattisesti liity epäreiluun kilpailuun.

Tarkistus 44
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Yhteisön politiikkojen toteuttamisessa 
olisi varmistettava ihmisten terveyden ja 
kuluttajien korkeatasoinen suojelu sekä 
eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristönsuojelun korkea taso. Kaikkina 
aikoina olisi sovellettava ennalta 
varautumisen periaatetta.
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Or. en

Tarkistus 45
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 13 artiklassa 
selvennetään, että unioni ja jäsenvaltiot 
ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia 
olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset 
täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja
pannessaan täytäntöön politiikkaa.

Or. en

Tarkistus 46
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Eläinten kloonauksesta 
elintarviketuotantoa varten 3 päivänä 
syyskuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa 
kehotetaan komissiota laatimaan 
ehdotuksia, joilla kielletään 
elintarviketuotantoa varten i) eläinten 
kloonaus elintarviketuotantoa varten, ii) 
kloonattujen eläinten ja niiden 
jälkeläisten kasvattaminen, iii) 
kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä saatavan lihan tai 
maitotuotteiden markkinoille saattaminen 
ja iv) kloonattujen eläinten ja niiden 
jälkeläisten, kloonatuista eläimistä ja 
niiden jälkeläisistä saatavan 
siemennesteen ja alkioiden sekä 
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kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä saatavan lihan ja 
maitotuotteiden tuonti.

Or. en

Tarkistus 47
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevä 
komission tiedekomitea (SCENIHR) antoi 
28–29 päivänä syyskuuta 2005 
lausunnon, jonka mukaan 
riskienarvioinnin kannalta tarvittavissa 
tiedoissa on suuria aukkoja. Niitä on 
muun muassa seuraavissa asioissa: 
nanohiukkasten karakterisointi, 
havaitseminen ja mittaaminen, 
annosvaste, ihmisen elimistössä ja 
luonnossa olevien nanohiukkasten 
biologinen hajoavuus ja sen kesto sekä 
kaikki nanohiukkasten toksikologiaan ja 
ympäristötoksikologiaan liittyvät 
näkökohdat. Lisäksi SCENIHR toteaa, 
että nykyiset toksikologiset ja 
ympäristötoksikologiset menetelmät eivät 
välttämättä riitä kattamaan kaikkia 
nanohiukkasiin liittyviä kysymyksiä.

Or. en
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Tarkistus 48
Lambert van Nistelrooij

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 258/975 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.

(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 258/975 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 komission asetus (EY) N:o 1852/2001
olisi kumottava. Asetus (EY) N:o 258/97 
olisi korvattava tällä asetuksella. Suositus 
97/618/EY olisi korvattava 
nimenomaisesti uuselintarvikkeita 
koskevilla ajantasaistetuilla ohjeilla, 
mutta hakijat voivat edelleen käyttää 
suositusta 97/618/EY, kunnes se 
korvataan tarkistetuilla ohjeilla.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa vahvistettuun arviointimenettelyyn liittyvät komission asetuksen (EY) 
N:o 1852/2001 säännökset sisältyvät nyt ehdotettuun yhtenäistä menettelyä koskevaan 
tekstiin, joten 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, että ne korvataan tarkistetuilla ohjeilla.
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Tarkistus 49
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön selkeyttämiseksi tekstissä tai johdanto-osan kappaleissa olisi oltava selitys 
elintarvikkeiden uutuuden määritysperusteille.

Tarkistus 50
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Elintarvikkeita, joilla on uusi tai 
tarkoituksellisesti muunnettu 
perusmolekyylirakenne, mikro-
organismeista, sienistä tai levistä 
koostuvia tai niistä peräisin olevia 
elintarvikkeita, uusia mikro-
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organismikantoja, joilla ei ole turvallista 
käyttöhistoriaa, sekä kasveissa 
luonnollisesti esiintyvien aineiden 
tiivisteitä pidetään tämän asetuksen 
määritelmän mukaisina 
uuselintarvikkeina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, mitkä tuoteluokat kuuluvat kaikissa olosuhteissa 
uuselintarvikkeen määritelmän piiriin. Tämä elintarvikeluokkien luettelo, joka ei ole 
tyhjentävä, lisää näin tällä asetuksella ajantasaistetun uuselintarvikkeen määritelmän 
oikeusvarmuutta.

Tarkistus 51
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi 
kuuluttava kaikkien elintarvikkeiden, 
joita ei ole yhteisössä käytetty 
merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997. 
Elintarvikkeiden uutuutta koskeviin 
perusteisiin olisi sisällytettävä uusien 
organismilajien, kuten kasvien, eläinten, 
mikro-organismien, sienten tai levien, 
käyttö. Uuselintarvikkeiksi olisi luettava 
myös sellaisten olemassa olevien 
organismien ja aineiden uusien osien, 
joilla on uusi molekyylirakenne, käyttö. 
Olemassa olevaa elintarviketta olisi 
pidettävä uuselintarvikkeena, jos sitä on 
muunnettu tavalla, joka muuttaa 
elintarvikkeen kemiallista koostumusta, 
molekyylirakennetta tai hiukkaskokoa 
taikka muita elementtejä, millä 
todennäköisesti on vaikutusta 
elintarvikkeen turvallisuuteen. Lisäksi 
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elintarvikkeita tai perinteisillä 
jalostustekniikoilla tuotettuja eläinrotuja.

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

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön selkeyttämiseksi mieluiten itse tekstissä tai johdanto-osan kappaleissa olisi 
oltava selitys elintarvikkeiden uutuuden määritysperusteille. Ehdotetussa tekstissä pyritään 
kuvaamaan uuselintarvikkeita koskevan lainsäädännön nykytilaa. Sana "turvallisuus" puuttuu 
toiseksi viimeisen virkkeen lopusta, jonka tulisi kuulua "kuten nanotekniikalla ja nanotieteillä, 
joilla saattaa olla vaikutusta elintarvikkeen turvallisuuteen, muunnetut elintarvikkeet".

Tarkistus 52
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Lisäksi olisi selkiytettävä, että 
elintarviketta olisi pidettävä 
uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu 

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

tämän asetuksen piiriin, jos siihen on 
sovellettu tuotantoteknologiaa, jota ei ole 
aikaisemmin käytetty, ja jos elintarviketta 
on muunnettu uusilla 
tuotantoprosesseilla, kuten 
nanotekniikalla ja nanotieteillä, jotka 
vaikuttavat turvallisuuteen tai 
ravitsemukseen. Uuselintarvikkeina ei 
tulisi pitää uusista kasvilajikkeista 
johdettuja elintarvikkeita.

Or. en

Tarkistus 53
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tällä hetkellä käytössä olevat 
testausmenetelmät eivät ole sopivia 
nanomateriaaleihin liittyvien riskien 
arvioimiseen. Olisi kehitettävä kiireesti 
nanomateriaaleihin keskittyviä 
testausmenetelmiä, joissa ei käytetä 
eläimiä. Ihmisten terveyden 
suojelemiseksi ja eläinkokeiden 
välttämiseksi nanotekniikan käyttö 
elintarviketuotannossa olisi kiellettävä, 
kunnes hyväksytään käytettäviksi riittäviä 
nanomateriaaleihin keskittyviä 
testausmenetelmiä, joissa ei käytetä 
eläimiä, ja kunnes näiden testien 
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perusteella on tehty asianmukainen 
turvallisuuden arviointi.

Or. en

Perustelu

Tätä nykyä ei ole asianmukaisia menetelmiä nanomateriaalien turvallisuuden arvioimiseksi 
(ks. kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean 
syyskuussa 2005 antama lausunto). Nanomateriaaleja pitäisi arvioida sellaisten 
nanospesifien kokeiden perusteella, joissa ei käytetä eläimiä. Kunnes on olemassa 
elintarvikkeiden nanomateriaalien turvallisuuden asianmukaisen arvioimisen mahdollistavia 
nanospesifejä testejä, joissa ei käytetä eläimiä, nanomateriaalien käyttö pitäisi kieltää, jotta 
voidaan suojata ihmisten terveyttä ja estää eläinkokeet.

Tarkistus 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevä 
eurooppalainen työryhmä totesi eläinten 
kloonauksen eettisistä näkökohdista 
elintarviketuotannon kannalta 16 päivänä 
tammikuuta 2008 antamassaan 
lausunnossa nro 23, ettei klooneista ja 
niiden jälkeläisistä peräisin olevien 
elintarvikkeiden tuotanto ole 
puolustettavissa vakuuttavilla perusteilla. 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tiedekomitea totesi 15 päivänä heinäkuuta 
2008 antamassaan lausunnossa1, että 
merkittävällä osalla klooneja terveys ja 
hyvinvointi on kärsinyt ja niillä on usein 
vakavia ja kuolemaan johtavia vaurioita.

1 The EFSA Journal (2008) 767, 1–49.

Or. en
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Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen sekä luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnoissa on osoitettu, että kloonaaminen 
aiheuttaa vakavia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä ongelmia sekä kloonatuille eläimille 
että niiden korvike-emoille.

Tarkistus 55
Anne Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Elintarvikkeiden pakkauksissa 
olevien nanomateriaalien pitäisi olla 
hyväksyttyjen nanomateriaalien 
luettelossa ja niihin pitäisi liittää raja-
arvo siirtymälle näissä pakkauksissa 
oleviin elintarvikkeisiin tai niiden 
pinnalle.

Or. fr

Perustelu

Nanomateriaaleja sisältävät pakkaukset, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, on 
hyväksytettävä.

Tarkistus 56
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Olisi tarvittaessa annettava 
täytäntöönpanotoimenpiteet, jotta 
säädettäisiin perusteet, joilla helpotetaan 
sen arvioimista, onko elintarviketta 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 57
Niels Busk

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä annetun 
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 
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saattamista yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti, jos se osoittaa direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti, että aine on 
lääkevalmiste.
1 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 58
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Teknologiseen käyttöön tarkoitetut 
elintarvikkeet ja geneettisesti muunnetut 
elintarvikkeet eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Sen vuoksi tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
jätettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o XX/XXX 
soveltamisalaan kuuluvat pelkästään 
lisäaineina käytettävät elintarvikkeet, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XX/XXX 
soveltamisalaan kuuluvat aromiaineet, 
elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden 
ainesosien valmistamisessa käytettäviä 
uuttamisliuottimia koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 13 päivänä kesäkuuta 1988 
annetun neuvoston direktiivin 88/344/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat 
uuttamisliuottimet, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o XX/XXX 
soveltamisalaan kuuluvat entsyymit ja 

(10) Teknologiseen käyttöön tarkoitetut 
elintarvikkeet ja geneettisesti muunnetut 
elintarvikkeet eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan, jos nämä elintarvikkeet 
kuuluvat muun yhteisön lainsäädännön 
mukaisen turvallisuusarvioinnin ja 
hyväksynnän piiriin. Sen vuoksi tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
jätettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o XX/XXX 
soveltamisalaan kuuluvat pelkästään 
lisäaineina käytettävät elintarvikkeet, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XX/XXX 
soveltamisalaan kuuluvat aromiaineet, 
elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden 
ainesosien valmistamisessa käytettäviä 
uuttamisliuottimia koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 13 päivänä kesäkuuta 1988 
annetun neuvoston direktiivin 88/344/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat 
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muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan kuuluvat muuntogeeniset 
elintarvikkeet.

uuttamisliuottimet, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o XX/XXX 
soveltamisalaan kuuluvat entsyymit ja 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamisalaan kuuluvat muuntogeeniset 
elintarvikkeet.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, että kaikkien uusien elintarvikkeiden ja niiden ainesosien olisi 
kuuluttava yhden, yhteisön lainsäädännön mukaisen riskienarvioinnin piiriin. Elintarvikkeilta, 
jotka jo kuuluvat jonkin toisen EU-säädöksen riskienarviointi- ja hyväksymismenettelyn 
piiriin, ei pitäisi edellyttää uutta riskienarviointia ja hyväksyntää uuselintarvikeasetuksen 
nojalla. 

Tarkistus 59
Mojca Drčar Murko

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) Uuselintarvikkeen luokittelussa 
esimerkiksi sen mukaan, onko sitä
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin ennen säädöksen soveltamispäivää, 
tai käytetäänkö siinä tunnettuja 
elintarviketuotannon menetelmiä,
perusteena olisi pidettävä jäsenvaltioissa 
saatavilla olevia tietoja ja lisäksi muiden 
osapuolten, joita asia koskee, tietoja. Olisi 
järjestettävä yksinkertainen ja avoin 
tiedonkeruumenettely. Menettelyn olisi 
oltava yksinkertainen ja avoin, ja siinä 
olisi vältettävä kaikkea perusteetonta 
markkinoiden vääristymistä.

Or. en
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Perustelu

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 60
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 61
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Eläinkokeiden välttämiseksi olisi 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin 
ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
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keinona. Tässä asetuksessa olisi 
varmistettava, että selkärankaisilla 
tehdään mahdollisimman vähän kokeita 
ja että päällekkäisiä kokeita vältetään, 
sekä edistettävä eläinkokeita korvaavien 
testausmenetelmien ja älykkäiden 
testausstrategioiden käyttöä. Olemassa 
olevat tulokset selkärankaisilla tehtävistä 
kokeista olisi jaettava kehitettäessä 
uuselintarvikkeita. Kokeisiin ja muihin 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1986 annetun 
neuvoston direktiivin 86/609/ETY1

mukaisesti myös selkärankaisilla tehdyt 
eläinkokeet on korvattava, niitä on 
rajoitettava tai parannettava. Tämän 
asetuksen täytäntöönpanossa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
asianmukaisia vaihtoehtoisia 
testausmenetelmiä. Viimeistään …* 
komission olisi tarkistettava 
selkärankaisilla tehtävien kokeiden 
tulosten tietosuojasäännöt ja tarvittaessa 
muutettava niitä.
1 EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1. 
* Seitsemän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehdyssä pöytäkirjassa edellytetään, että yhteisö ja 
jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon eri alojen 
politiikkaa laatiessaan ja täytäntöön pannessaan. Siksi myös tähän asetukseen olisi 
sisällytettävä vaatimus eläinkokeiden minimoinnista ja käytöstä vain viimeisenä keinona sekä 
korvaavien menetelmien edistämisestä.
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Tarkistus 62
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Olisi säädettävä uuselintarvikkeista 
mahdollisesti johtuvien riskien 
arviointiperusteet. Jotta 
uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin 
yhdenmukaisuus varmistetaan, tällaiset 
arvioinnit olisi annettava Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
jäljempänä 
'elintarviketurvallisuusviranomainen', 
tehtäväksi.

(16) Olisi säädettävä uuselintarvikkeista 
mahdollisesti johtuvien riskien 
arviointiperusteet. Jotta 
uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin 
yhdenmukaisuus varmistetaan, tällaiset 
arvioinnit olisi annettava Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
jäljempänä 
'elintarviketurvallisuusviranomainen', 
tehtäväksi, joka toimii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa.

Or. fr

Perustelu

Vaikka uuselintarvikkeiden hyväksyntä- ja arviointimenettely onkin hyvä keskittää, on myös 
syytä säilyttää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö etenkin mitä tulee markkinoiden 
seurantatehtäviin, jotka heille osoitetaan tämän lainsäädännön puitteissa. Yhteistyön ansiosta 
viranomaisten asiantuntemus ja pätevyys säilyvät.

Tarkistus 63
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tarvittaessa olisi otettava käyttöön 
turvallisuusarvioinnin päätelmiin 
perustuvat, markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset 
uuselintarvikkeiden käytöstä
ihmisravinnoksi.

(18) Olisi otettava käyttöön 
turvallisuusarvioinnin päätelmiin 
perustuvat, markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset 
uuselintarvikkeiden käytöstä.
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Or. en

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 10.

Tarkistus 64
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tietosuoja ja luottamuksellisuus on 
varmistettava muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 30 ja 
31 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 65
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Selkärankaisilla tehtävien tutkimusten 
toistaminen olisi kuitenkin kiellettävä. 
Tältä osin olisi asetettava velvoite antaa 
saataville selkärankaisia koskevat 
tutkimukset ja muut tutkimukset, joiden 
ansiosta eläinkokeita voidaan välttää.

Or. en

Tarkistus 66
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Erityisolosuhteissa
elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi uutta tieteellistä näyttöä ja 

(20) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on tarkoituksenmukaista 
suojella investointeja, joita innovoijat ovat 
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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.

tehneet tuottaessaan 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. 

Tänä rajattuna aikana lupa myönnetään 
ainoastaan ensimmäiselle hakijalle, mikä 
ei vaikuta toisen hakijan oikeuteen jättää 
oma hakemuksensa. Yhden hakijan 
toimittamien tieteellisten tietojen 
suojaaminen ei saisi estää muita hakijoita 
jättämästä yhteisön uuselintarvikkeiden 
luetteloon sisällyttämistä koskevaa 
hakemusta, joka perustuu niiden omaan 
tieteelliseen tietoon.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi johdanto-osan 20 kappaleen sanamuodon olisi oltava linjassa 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) 
N:o 1924/2006 johdanto-osan 32 kappaleen sanamuodon kanssa.

Tarkistus 67
Mojca Drčar Murko

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 

(20) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi on tarkoituksenmukaista 
suojella investointeja, joita innovoijat ovat 
tehneet tuottaessaan tietoja 
hakemuksensa tueksi tämän asetuksen 
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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.

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. Tänä rajattuna 
aikana lupa myönnetään ainoastaan 
ensimmäiselle hakijalle, mikä ei vaikuta 
toisen hakijan oikeuteen jättää oma 
hakemuksensa. Yhden hakijan 
toimittamien tieteellisten tietojen 
suojaaminen ei saisi estää muita hakijoita 
jättämästä yhteisön uuselintarvikkeiden 
luetteloon sisällyttämistä koskevaa 
hakemusta, joka perustuu niiden omaan 
tieteelliseen tietoon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 68
Hiltrud Breyer

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 

(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 
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erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin. 
Uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä voidaan sen 
vuoksi säätää erityisistä 
käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista.

erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin. 
Uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä säädetään sen 
vuoksi erityisistä, kyseisiä tapauksia 
koskevista käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista. Nanotekniikan 
avulla valmistetuissa tuotteissa ja 
muuntogeenisillä rehuilla ruokituista 
eläimistä valmistetuissa elintarvikkeissa 
on oltava tästä merkintä.

Or. en

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 12. Muuntogeenisillä rehuilla ruokituista 
eläimistä valmistettuja elintarvikkeita koskevissa säännöksissä on selvä puute: Asetuksen 
1829/2003 johdanto-osan kappale 16 tulkitaan siten, että muuntogeenisillä rehuilla 
ruokituista eläimistä valmistetut elintarvikkeet eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Tämä 
merkitsee sitä, ettei asetuksessa 1829/2003 ole säännöksiä merkinnöistä; siksi tässä 
asetuksessa on säädettävä asiaa koskevista säännöistä puutteen korjaamiseksi.

Tarkistus 69
Niels Busk

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 

(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 
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sisällyttämisen yhteydessä voidaan sen 
vuoksi säätää erityisistä 
käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista. 

näkökohtiin liittyviä tietoja. 
Uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä voidaan sen 
vuoksi säätää erityisistä 
käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 70
Renate Sommer

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 asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
17 tai 18 artiklan mukaisesti, ja jos sekä 
uuselintarvikkeen että terveysväitteen 
hyväksyntää koskeva hakemus sisältää 
pyyntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisten tietojen suojelemisesta, 
tietosuoja-ajan olisi alettava ja päätyttävä 
samanaikaisesti hakijan pyynnöstä.

Or. en
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Tarkistus 71
Mojca Drčar Murko

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 asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
17 tai 18 artiklan mukaisesti, ja jos sekä 
uuselintarvikkeen että terveysväitteen 
hyväksyntää koskeva hakemus sisältää 
pyyntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisten tietojen suojelemisesta, 
tietosuoja-ajan olisi alettava ja päätyttävä 
samanaikaisesti hakijan pyynnöstä.

Or. en

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.
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Tarkistus 72
Magor Imre Csibi

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 asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
17 tai 18 artiklan mukaisesti, ja jos sekä 
uuselintarvikkeen että terveysväitteen 
hyväksyntää koskeva hakemus esitetään 
samanaikaisesti ja jos kumpikin sisältää 
pyyntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisten tietojen suojelemisesta, 
tietosuoja-ajan olisi alettava ja päätyttävä 
samanaikaisesti hakijan pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 73
Mojca Drčar Murko

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 

(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 
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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.

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 asetuksen 
(EY) N:o 258/97 6 artiklan 3 tai 4 kohdan 
mukaisesti vaaditaan täydentävää 
arviointikertomusta ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää, asetuksen 
(EY) N:o 258/97 nojalla jätettyjä 
hakemuksia olisi pidettävä tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvina 
hakemuksina. Jos 
elintarvikeviranomaiselta tai 
jäsenvaltioilta pyydetään lausuntoa, 
niiden on otettava huomioon 
ensiarvioinnin tulokset. Muut asetuksen 
(EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti 
ennen tämän asetuksen soveltamispäivää 
tehdyt hakemukset olisi käsiteltävä 
asetuksen (EY) N:o 258/97 säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus saattaa asettaa huonoon asemaan sellaiset hakemukset, joita koskeva 
ensiarviointi 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 74
Magor Imre Csibi

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 

(25) Asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla 
yhteisön markkinoille saatettuja 
uuselintarvikkeita olisi saatettava edelleen 
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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.

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 asetuksen 
(EY) N:o 258/97 6 artiklan 3 tai 4 kohdan 
mukaisesti vaaditaan täydentävää 
arviointikertomusta ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää, asetuksen 
(EY) N:o 258/97 nojalla jätettyjä 
hakemuksia olisi pidettävä tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvina 
hakemuksina. Muut asetuksen (EY) 
N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti ennen 
tämän asetuksen soveltamispäivää tehdyt 
hakemukset olisi käsiteltävä asetuksen 
(EY) N:o 258/97 säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus saattaa asettaa huonoon asemaan sellaiset hakemukset, joita koskeva 
ensiarviointi 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 75
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa annetaan 
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamista yhteisössä koskevat 
yhdenmukaiset säännöt, joilla pyritään 

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

varmistamaan ihmisten hengen ja
terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin, ympäristön ja kuluttajien 
etujen suojelun korkea taso sekä 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Or. en

Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 15.

Tarkistus 76
Mojca Drčar Murko

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 innovointia 
elintarviketeollisuudessa.

Or. en

Perustelu

Koska tämä on yhteisön tärkeä tavoite ja yksi johdanto-osan kappaleissa mainituista 
käyttötarkoituksista, se on nimenomaisesti sisällytettävä kohteeseen.
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Tarkistus 77
Magor Imre Csibi

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, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön suojelun
korkea taso sekä sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta ja edistämään innovointia 
elintarviketeollisuudessa.

Or. en

Perustelu

Eläinten terveys ja hyvinvointi sekä ympäristön suojelu on otettava huomioon 
hyväksymismenettelyssä. Elintarviketeollisuuden innovointi on myös yhteisön tärkeä tavoite, 
ja tämä päämäärä olisi nimenomaisesti sisällytettävä kohteeseen.

Tarkistus 78
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) [elintarvikearomeista annetun] 
asetuksen (EY) N:o soveltamisalaan 
kuuluvat elintarvikearomit;

ii) [elintarvikearomeista annetun] 
asetuksen (EY) N:o soveltamisalaan 
kuuluvat elintarvikearomit, paitsi jos 
elintarvikearomeista annetun asetuksen 
8 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainitut aromit on valmistettu 
uuselintarvikkeesta;

Or. en
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Perustelu

Olisi varmistettava, että kaikki uudet elintarvikkeet kuuluvat yhteisön lainsäädännön 
mukaisen turvallisuusarvioinnin ja hyväksynnän piiriin.

Tarkistus 79
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) direktiivin 89/398/ETY, direktiivin 
2002/46/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 1925/2006 soveltamisalaan kuuluvat 
vitamiinit ja kivennäisaineet.

v) direktiivin 89/398/ETY, direktiivin 
2002/46/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 1925/2006 soveltamisalaan kuuluvat 
vitamiinit ja kivennäisaineet, paitsi jos 
vitamiinit tai kivennäisaineet on saatu 
sellaisista uusista lähteistä tai käyttäen 
sellaista tuotantoprosessia, joita/jota ei 
ollut otettu huomioon, kun ne 
hyväksyttiin asianomaisen lainsäädännön 
nojalla.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että kaikki uudet elintarvikkeet kuuluvat yhteisön lainsäädännön 
mukaisen turvallisuusarvioinnin ja hyväksynnän piiriin.

Tarkistus 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä tuotettuihin elintarvikkeisiin. 
Komissio antaa ennen 20 artiklassa 
tarkoitettua tämän asetuksen 
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voimaantulopäivää ehdotuksen 
säädökseksi, jolla kielletään sellaisten 
elintarvikkeiden saattaminen yhteisön 
markkinoille, jotka on tuotettu 
kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä. Ehdotus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisessä lausunnossa sekä etiikkaa 
käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnossa on osoitettu, että kloonaaminen 
aiheuttaa vakavia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä ongelmia sekä kloonatuille eläimille 
että niiden korvike-emoille. Kloonatut sikiöt ovat usein normaalia isompia; tämä johtaa 
vaikeisiin synnytyksiin ja siihen, että monet synnytykset on hoidettava keisarinleikkauksella. 
Monet kloonit kuolevat raskauden aikana tai synnytyksen jälkeisinä viikoilla 
immuunijärjestelmän puutteiden, sydän- ja verisuonitautien, hengitysvaikeuksien ja viallisten 
munuaisten johdosta.

Tarkistus 81
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, tätä asetusta sovelletaan 
elintarvikelisäaineisiin, elintarvike-
entsyymeihin, aromeihin ja tiettyihin 
elintarvikkeiden ainesosiin, joilla on 
aromaattisia ominaisuuksia, joihin on 
sovellettu uutta tuotantomenetelmää, jota 
ei ole käytetty ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997 ja joka aiheuttaa 
elintarvikkeen koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia 
(esimerkiksi nanotekniikka). 
Jos uuselintarvike voi toimia 
elintarvikkeessa myös lisäaineena tai 
aromina, siihen sovelletaan sekä tätä 
asetusta että elintarvikelisäaineita tai 
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elintarvikearomeja koskevaa 
lainsäädäntöä. 

Or. en

Perustelu

Muutos maatalousvaliokunnan lausunnossa esitettyyn tarkistukseen 16: 
Maatalousvaliokunnan tarkistuksen viimeinen osa "jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin" on poistettu, koska minkä 
tahansa nanotekniikan avulla tuotetun elintarvikkeen on kuuluttava tämän asetuksen piiriin. 
Viimeinen virke on lisätty sen selventämiseksi, että uuselintarvikkeiden, jotka mahdollisesti 
toimivat lisäaineena tai aromina jossain toisessa tuotteessa, on tämän asetuksen lisäksi 
kuuluttava myös elintarvikelisäaineita/aromeja koskevan lainsäädännön piiriin. 

Tarkistus 82
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun elintarviketta muutetaan uudella 
tuotantomenetelmällä, muun muassa 
nanoteknologialla ja nanotieteellä, jonka 
osalta on vielä tällä hetkellä aukkoja 
tiedoissa, jotka ovat tarpeen 
riskienarviointiin, kyseinen elintarvike 
voidaan saattaa markkinoille vasta sen 
jälkeen, kun se on katsottu turvalliseksi 
asianmukaisen riskienarvioinnin kautta.

Or. nl

Perustelu

Niin kauan kuin ei ole tarpeeksi tietoja asianmukaisen riskienarvioinnin suorittamiseksi, 
ennalta varautumisen periaate määrää, että kehitysvaihe ei ole tarpeeksi edistynyt, jotta 
kyseinen elintarvike voidaan saattaa markkinoille.
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Tarkistus 83
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kun elintarvikkeella voi olla 
ihmiskehoon samanlainen vaikutus kuin 
lääkkeellä, Euroopan lääkeviraston 
(EMEA) on päätettävä, onko kyseessä 
lääke, joka kuuluu siten asetuksen (EY) 
N:o 2309/93 piiriin, sellaisena kuin sitä 
on muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 762/2004.

Or. nl

Perustelu

Uuselintarvikkeita koskevaa asetusta ei pidä käyttää takaporttina lääkkeiden saattamiselle 
markkinoille.

Tarkistus 84
Niels Busk

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

Komission teksti Tarkistus

a) 'uuselintarvikkeella' tarkoitetaan: a) 'uuselintarvikkeella' tarkoitetaan
elintarviketta, jota ei ole yhteisössä 
käytetty merkittävässä määrin 
ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, muun muassa

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

Or. en
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Perustelu

Uuselintarvikkeen yleismääritelmä annetaan 3 artiklan 2 kohdan a i alakohdassa. Seuraavat 
kaksi kategoriaa ii ja iii ovat tämän kokonaismääritelmän alaryhmiä. Ehdotuksen 3 artiklan 
3 kohdan a alakohdan i alakohdan toisessa alakohdassa (joka koskee käyttöä ravintolisänä) 
viitataan kaikkiin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainittuihin luokkiin. 
Täytäntöönpanotoimenpiteet olisi hyväksyttävä ennen asetuksen soveltamista.

Tarkistus 85
Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) elintarviketta, jota ei ole yhteisössä 
käytetty merkittävässä määrin 
ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 97 ja joka ei kuulu asetuksen 
(EY) N:o 258/2003 soveltamisalaan, 
mukaan lukien elintarvikkeet, jotka on 
hyväksytty uuselintarvikkeista ja 
elintarvikkeiden uusista ainesosista 
annetun asetuksen (EY) N:o 258/97 
mukaisessa "fast track" -menettelyssä.

Or. nl

Perustelu

"Fast track" -menettely toi mukanaan elintarviketurvallisuuden suojan alenemisen.

Tarkistus 86
Niels Busk

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 

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

osoitukseksi siitä, että elintarviketta on 
käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä 
määrin yhteisössä ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997. Jos elintarviketta on 
käytetty ennen tätä päivämäärää 
yksinomaan elintarvikkeen ravintolisänä tai 
ravintolisässä, se voidaan kuitenkin saattaa 
markkinoille samaa käyttötarkoitusta 
varten kyseisen päivämäärän jälkeen, eikä 
sitä pidetä uuselintarvikkeena. 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;

Or. en

Perustelu

Uuselintarvikkeen yleismääritelmä annetaan 3 artiklan 2 kohdan a i alakohdassa. Seuraavat 
kaksi kategoriaa ii ja iii ovat tämän kokonaismääritelmän alaryhmiä. Ehdotuksen 3 artiklan 
3 kohdan a alakohdan i alakohdan toisessa alakohdassa (joka koskee käyttöä ravintolisänä) 
viitataan kaikkiin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainittuihin luokkiin. 
Täytäntöönpanotoimenpiteet olisi hyväksyttävä ennen asetuksen soveltamista.

Tarkistus 87
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) elintarviketta, jolla ei ole yhteisössä 
turvallista käyttöhistoriaa;
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Or. en

Tarkistus 88
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) kasvista johdettua elintarviketta, kun 
kasviin sovelletaan uusia
jalostustekniikoita, joita ei ole käytetty 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997 ja jotka 
aiheuttavat elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa 
merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
turvallisuuteen tai ravitsemukseen.

Or. en

Tarkistus 89
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) elintarvikkeita, joihin on sovellettu 
uutta tuotantomenetelmää, jota ei ole 
käytetty yhteisössä merkittävästi ennen 
15 päivää toukokuuta 1997 ja joihin 
ehdottomasti kuuluvat ainakin 
nanotekniikan avulla valmistetut 
elintarvikkeet, kun tämä menetelmä 
aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa 
tai rakenteessa muutoksia, jotka vaikuttavat 
sen ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai 
ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin; 

Or. en
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Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 21.

Tarkistus 90
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) elintarvikkeita, joihin on sovellettu 
uutta tuotantomenetelmää, joita ei ole 
käytetty ennen 15 päivää toukokuuta 1997 
ja joka aiheuttaa elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä 
muutoksia, jotka vaikuttavat
turvallisuuteen tai ravitsemukseen;

Or. en

Tarkistus 91
Magor Imre Csibi

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) elintarvikkeita, joihin on sovellettu 
uutta tuotantomenetelmää, jota ei ole 
käytetty ennen 15 päivää toukokuuta 1997, 
kun tämä menetelmä aiheuttaa 
elintarvikkeen koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka 
vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen 
aineiden pitoisuuksiin; elintarvikkeita, 
jotka on tuotettu nanotekniikan ja 
nanotieteiden avulla, pidetään kaikissa 
olosuhteissa elintarvikkeina, joihin on 
sovellettu uutta tuotantomenetelmää. 
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Komissio hyväksyy nanotekniikan ja 
nanotieteiden avulla tuotettujen 
elintarvikkeiden määritelmän 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 92
Renate Sommer

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 30 vuoden ajan ja 
kuuluu edelleen suuren väestönosan 
tavanomaiseen ruokavalioon;

Or. de

Tarkistus 93
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) 'elintarvikkeen turvallisella 
käyttöhistorialla' tarkoitetaan kyseisen 
elintarvikkeen turvallisuuden vahvistamista 
sen koostumusta koskevien tietojen ja 
niiden kokemusten perusteella, joita sen 
vähintään 30 vuotta kestäneestä
jatkuvasta käytöstä suuren väestönosan 
tavanomaisessa ruokavaliossa on saatu.
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Or. de

Tarkistus 94
Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

c a) 'tuotettu nanotekniikan avulla' 
tarkoitetaan tuotetta, joka sisältää 
sellaisia synteettisiä aineita, koostuu 
niistä tai on tuotettu niiden avulla, joiden 
pituus, leveys tai korkeus on enintään 
100 nanometriä tai, kun niiden koko on 
yli 100 nanometriä, jotka on yleisesti 
tieteellisesti hyväksytty 
nanotekniikkatuotteeksi.

Or. nl

Perustelu

Määritelmien selkiyttäminen.

Tarkistus 95
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

c a) 'tuotettu nanotekniikan avulla' 
tarkoittaa tuotetta, joka sisältää aineita, 
joiden pituus, leveys tai syvyys on noin 
300 nm, ja/tai aineita, joilla on pienen 
hiukkaskoon vuoksi uusia ominaisuuksia 
niiden yleiseen muotoon verrattuna, tai 
niistä koostuvaa tuotetta taikka tuotetta, 
joka on valmistettu niiden avulla.

Or. en
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Perustelu

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 96
Anne Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

c a) 'nanomateriaalilla' tarkoitetaan 
kiinteää ja tarkoituksellisesti valmistettua 
materiaalia, jonka jokin ulkomitta, tai 
sisäinen rakenne, on 100 nanometriä tai 
sen alle.

Or. fr

Perustelu

Jäsen Liotardin tarkistuksessa 26 ehdottama määritelmä ei ole täysimääräinen ja se sisältää 
riskin siitä, että tietyt nanomateriaalit jätetään soveltamisalan ulkopuolelle. On myös yhteisön 
erilaisten lainsäädäntöjen johdonmukaisuuden kannalta hyvä, että käytössä on sama 
määritelmä.
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Tarkistus 97
Anne Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

c b) 'nanotuotteella' tarkoitetaan mitä 
tahansa kiinteää ja tarkoituksellisesti 
valmistettua tai käytettyä tuotetta, 
rakennetta tai materiaalia, jonka jokin 
mitta on 100–500 nanometriä.

Or. fr

Perustelu

Nanomateriaalien määritelmää on täydennettävä tällä määritelmällä, jotta otettaisiin 
huomioon muut nanoteknologiaa sisältävät valmisteet, joita on tarkasteltava 
nanoteknologioiden yhteydessä ja jotka on sisällytettävä kyseiseen alaan. Näiden tuotteiden 
mitoista jokin on suurempi kuin tarkistuksessa 96 mainitut mitat. Näin on asianlaita 
esimerkiksi nanoputkien, nanokuitujen ja nanofilmien kohdalla.

Tarkistus 98
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikekäyttöä koskevien tietojen 
keruu

Uuselintarvikkeiden luokittelua koskevien 
tietojen keruu

Or. en

Perustelu

Tietoa olisi kerättävä yhdenmukaisella tavalla siten, että tämän asetuksen soveltuvuus 
ehdotettuihin käyttötarkoituksiin tai tuotteisiin tulee arvioiduksi ja sitä voidaan arvioida. 
Kaikista tuotteista, joista tehdään uusi hakemus, tarkistetaan mahdollinen merkittävä 
käyttöhistoria yhdessä jäsenvaltiossa tai useammassa jäsenvaltiossa eri puolilla yhteisöä. 
Arviointi johtaa (ajan myötä) luetteloon luokitelluista tuotteista.
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Tarkistus 99
Mojca Drčar Murko

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 tai muilta 
osapuolilta, joita asia koskee,
määrittääkseen hakemusten 
uuselintarvike-aseman ja siinä 
tapauksessa, että tulee esiin kysymyksiä 
markkinoilla jo olevien tuotteiden 
olemassaolosta, sen, missä määrin 
elintarviketta on käytetty ihmisravinnoksi 
yhteisössä ennen tämän säädöksen 
soveltamispäivää.

Or. en

Perustelu

Viittausta päivämäärään 15. toukokuuta 1997 olisi muutettava, sillä asetuksen soveltamisala 
on eri kuin asetuksen 258/57. Se olisi korvattava viittauksella asetuksen soveltamispäivään.

Tarkistus 100
Renate Sommer

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 
julkisten kuulemisten avulla
määrittääkseen, missä määrin elintarviketta 
on käytetty ihmisravinnoksi yhteisössä 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997. 
Komissio julkaisee päätelmänsä näistä ja 
muista julkisista tiedoista.

Or. de
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Tarkistus 101
Magor Imre Csibi

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 tai muilta 
osapuolilta, joita asia koskee,
määrittääkseen, missä määrin elintarviketta 
on käytetty ihmisravinnoksi yhteisössä 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997. 
Elintarvikealan toimijat ja muut 
osapuolet, joita asia koskee, ovat 
velvollisia toimittamaan tietoja siitä, missä 
määrin elintarviketta on käytetty 
ihmisravinnoksi yhteisössä ennen 
15 päivää toukokuuta 1997, jos komissio 
tai jäsenvaltion kansallinen viranomainen 
pyytävät kyseisiä tietoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään kunkin osapuolten tehtäviä.

Tarkistus 102
Anne Ferreira

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. Komission on kerättävä tietoja 
jäsenvaltioista ja/tai elintarvikealan 
toimijoilta määrittääkseen, missä määrin 
elintarviketta on käytetty ihmisravinnoksi 
yhteisössä ennen 15 päivää toukokuuta 
1997. Alan toimijoiden on toimitettava 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
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toimivaltaisten viranomaisten ja 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
pyynnöstä niitä elintarvikkeita koskevat 
tiedot, joita on käytetty ihmisravinnoksi 
yhteisössä ennen 15 päivää toukokuuta 
1997.

Or. fr

Perustelu

Elintarvikealan toimijoiden, jäsenvaltioiden ja komission välinen hyvä yhteistyö on 
hyödyllistä tiettyjen elintarvikkeiden taustojen tuntemiseksi. Alan toimijoille esitettävä 
velvoite toimittaa elintarvikkeiden markkinoille saattamista koskevat tiedot komissiolle 
myötävaikuttaa tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Tarkistus 103
Mojca Drčar Murko

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio julkistaa tästä tietojen 
keruusta tehdyt päätelmät ja niiden 
perustana olevat tiedot, jotka eivät ole 
luottamuksellisia.

Or. en

Tarkistus 104
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Markkinoille saa saattaa ainoastaan 
uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jäljempänä 'yhteisön luettelo'.

Markkinoille saa saattaa ainoastaan 
uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jäljempänä 'yhteisön luettelo'. 
Komissio julkistaa yhteisön luettelon ja 
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pitää sitä yllä komission verkkosivuston 
erityisellä, julkisesti luettavalla sivulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän tarkistusta 29 (siihen viitataan seuraavassa tarkistuksessa).

Tarkistus 105
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Uuselintarvikkeita koskeva yhteisön 
luettelo

Uuselintarvikkeita koskeva yhteisön 
luettelo

Markkinoille saa saattaa ainoastaan 
uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jäljempänä 'yhteisön luettelo'.

1. Markkinoille saa saattaa ainoastaan 
uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jäljempänä 'yhteisön luettelo'.

2. Jos yhteisön luetteloon sisältyvän 
uuselintarvikkeen hyväksyntä perustuu 
12 artiklan mukaisesti teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseen tieteelliseen 
näyttöön, ainoastaan nimetty hakija voi 
saattaa sen markkinoille ensimmäisten 
viiden vuoden aikana. Jos komissio 
kuitenkin päättää, että uuselintarvike 
voidaan tai olisi voitu sisällyttää 
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon ilman, 
että ensimmäisen hakijan tarvitsee tai 
olisi tarvinnut esittää tätä teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaista tietoa, 
hyväksynnän käyttö ei ole rajoitettu 
ainoastaan ensimmäiseen hakijaan ja se 
on siten yleisessä käytössä yhteisössä. 
Päätös on tehtävä 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
siinä on 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:
a) päivämäärä, jona uuselintarvike 
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sisällytetään yhteisön luetteloon
b) tieto siitä, että sisällyttäminen perustuu 
tämän artiklan mukaisesti suojattuun 
uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai teollis-
ja tekijänoikeuksien alaiseen tietoon
c) hakijan nimi ja osoite
d) tieto siitä, että uuselintarvikkeen 
käyttöä on rajoitettu, paitsi jos seuraava 
hakija saa uuselintarvikkeelle uuden 
hyväksynnän ilman sidonnaisuutta 
tietoihin, joihin alkuperäisellä hakijalla 
on teollis- tai tekijänoikeus.

Or. en

Perustelu

Jotta täytettäisiin innovaatioiden edistämistä koskeva tavoite, luvan olisi oltava hakijan 
yksinomaisessa käytössä 12 artiklassa määritellyn tietosuojan voimassaoloajan. Muiden 
hakijoiden on siksi toimitettava uuden hyväksynnän perusteeksi riittävät tiedot viittaamatta 
edellisen hakijan teollis- ja tekijänoikeuksien alaisiin tietoihin. Mekanismin olisi oltava sama 
kuin asetuksen 1924/2006/EY 21 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 106
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Uuselintarvikkeita koskeva yhteisön 
luettelo

Uuselintarvikkeita koskeva yhteisön 
luettelo

Markkinoille saa saattaa ainoastaan 
uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jäljempänä 'yhteisön luettelo'.

1. Markkinoille saa saattaa ainoastaan 
uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty 
uuselintarvikkeita koskevaan yhteisön 
luetteloon, jäljempänä 'yhteisön luettelo'.

2. Jos yhteisön luetteloon sisältyvän 
uuselintarvikkeen hyväksyntä perustuu 
12 artiklan mukaisesti teollis- ja 
tekijänoikeuksien alaiseen tieteelliseen 
näyttöön, ainoastaan nimetty hakija voi 
saattaa sen markkinoille ensimmäisten 
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viiden vuoden aikana. Jos komissio 
kuitenkin päättää, että uuselintarvike 
voidaan tai se olisi voitu sisällyttää 
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
tarvitsematta toimittaa ensimmäisen 
hakijan teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaiseksi määrittämiä tietoja, 
hyväksynnän käyttö ei ole rajoitettu 
ainoastaan ensimmäiseen hakijaan ja se 
on siten yleisessä käytössä yhteisössä. 
Päätös on tehtävä 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
siinä 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-
ja tekijänoikeuksien alaiseen tietoon
c) hakijan nimi ja osoite
d) tieto siitä, että uuselintarvikkeen 
käyttöä on rajoitettu, paitsi jos seuraava 
hakija saa uuselintarvikkeelle uuden 
hyväksynnän ilman sidonnaisuutta 
tietoihin, joihin alkuperäisellä hakijalla 
on teollis- tai tekijänoikeus.

Or. en

Perustelu

Jotta täytettäisiin innovaatioiden edistämistä koskeva tavoite, luvan olisi oltava hakijan 
yksinomaisessa käytössä 12 artiklassa määritellyn tietosuojan voimassaoloajan. Muiden 
hakijoiden on siksi toimitettava uuden hyväksynnän perusteeksi riittävät tiedot viittaamatta 
edellisen hakijan teollis- ja tekijänoikeuksien alaisiin tietoihin. Mekanismin olisi oltava sama 
kuin asetuksen 1924/2006/EY 21 artiklan 2 kohdassa.
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Tarkistus 107
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Uuselintarvike voidaan sisällyttää yhteisön 
luetteloon ainoastaan, jos se täyttää 
seuraavat edellytykset:

1. Uuselintarvike voidaan sisällyttää 
yhteisön luetteloon ainoastaan, jos se 
täyttää seuraavat edellytykset: 

Or. en

Tarkistus 108
Hiltrud Breyer

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, kun sitä käytetään tavanomaisin 
edellytyksin; tämä tarkoittaa sitä, että 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset sekä 
mahdolliset kielteiset vaikutukset erityisiin 
väestöryhmiin otetaan huomioon 
riskinarvioinnissa;

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 109
Anne Ferreira

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 eikä sen kulutus saa 
aiheuttaa vaaraa kuluttajien tai eläinten 
terveydelle.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on liian rajoittava eikä ota huomioon terveyteen liittyvää 
kysymystä. Eläinten terveyttä koskeva viittaus lisätään, jotta ollaan johdonmukaisia jäsen 
Liotardin esittämän tarkistuksen 31 kanssa.

Tarkistus 110
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sen käytöllä ei ole kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön; uuselintarvike 
tai sen hajoamistuotteet eivät saa olla 
hitaasti hajoavia ja ympäristöön kertyviä 
sen jälkeen, kun uuselintarviketta on 
käytetty elintarvikkeena;
c b) uuselintarvike, jolla saattaa olla 
kielteisiä vaikutuksia erityisiin 
väestöryhmiin, hyväksytään ainoastaan, 
jos on toteutettu erityisiä toimenpiteitä 
tällaisten epätoivottujen vaikutusten 
estämiseksi;
c c) sellaisenaan taikka muun 
elintarvikkeen tai elintarvikeryhmän 
osana käytettävän uuselintarvikkeen 
saannille vahvistetaan enimmäistaso, jos 
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turvallinen käyttö tätä edellyttää;
c d) eri elintarvikkeissa tai 
elintarvikeryhmissä käytettävien 
uusielintarvikkeiden kumulatiiviset 
vaikutukset on arvioitu;

Or. en

Perustelu

Olisi kiinnitettävä enemmän huomiota uusielintarvikkeiden käytön mahdollisiin riskeihin, 
jotka liittyvät erityisesti herkkiin väestöryhmiin. Elintarvikkeiden sisällyttämiselle yhteisön 
luetteloon tarvitaan laajempia ehtoja uuselintarvikkeen käytöstä aiheutuvien odottamattomien 
takaiskujen estämiseksi.

Tarkistus 111
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) siitä on selvää hyötyä kuluttajille;

Or. en

Perustelu

Kuluttajille koituvien selkeiden hyötyjen on oltava edellytys uuselintarvikkeelle annettavalle 
markkinaluvalle.

Tarkistus 112
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) sen käyttö ei vaikuta kielteisesti 
ympäristöön eikä sen käytöstä synny 
jäämiä tai sulamattomia aineita, jotka 
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ovat pysyviä ja kumuloituvia tai joilla on 
jollakin muulla tavoin kielteinen vaikutus 
ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 113
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) siihen ei kohdistu eettistä vastustusta.

Or. de

Perustelu

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 114
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sen valmistusolosuhteiden katsotaan 
olevan eettisesti hyväksyttävät.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 115
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sillä ei saa olla kielteistä vaikutusta 
ympäristöön; sillä ei saa olla pysyviä tai 
kumulatiivisia vaikutuksia ympäristöön 
käytön jälkeen tai jätteeksi muututtuaan.

Or. fr

Perustelu

Yhtenä uuselintarvikkeiden lisäämistä yhteisön luetteloon koskevana kriteerinä on oltava 
ympäristönäkökohdat ja etenkin ympäristöön kohdistuvien pysyvien tai kumulatiivisten 
vaikutusten huomioiminen.

Tarkistus 116
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeita, joihin on sovellettu 
tuotantoprosesseja, jotka edellyttävät 
erityisiä riskienarviointimenetelmiä 
(esimerkiksi nanotekniikka), ei voida 
sisällyttää yhteisön luetteloon ennen kuin 
nämä erityiset menettelyt on hyväksytty 



PE413.967v01-00 54/106 AM\744573FI.doc

FI

käyttöön ja ennen kuin näiden 
menetelmien perusteella suoritettu 
asianmukainen turvallisuusarviointi on
osoittanut, että kyseisten elintarvikkeiden 
käyttö on turvallista. Näihin menetelmiin 
ei saa sisältyä selkärankaisten eläinten 
käyttöä.

Or. en

Perustelu

Tätä nykyä ei ole asianmukaisia menetelmiä nanomateriaalien turvallisuuden arvioimiseksi 
(ks. kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean 
syyskuussa 2005 antama lausunto). Nanomateriaaleja pitäisi arvioida sellaisten 
nanospesifien kokeiden perusteella, joissa ei käytetä eläimiä. Kunnes on olemassa 
elintarvikkeiden nanomateriaalien turvallisuuden asianmukaisen arvioimisen mahdollistavia 
nanospesifejä testejä, joissa ei käytetä eläimiä, nanomateriaalien käyttö pitäisi kieltää, jotta 
voidaan suojata ihmisten terveyttä ja estää eläinkokeet.

Tarkistus 117
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos asiassa on epäselvyyttä eli 
esimerkiksi, jos tieteellinen varmuus ei ole 
riittävä tai jos tietoja puuttuu, on 
sovellettava ennalta varautumisen 
periaatetta, eikä kyseistä elintarviketta 
voida sisällyttää yhteisön luetteloon.

Or. en
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Tarkistus 118
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

2. Sisällytettäessä uuselintarvike yhteisön 
luetteloon on mainittava elintarvikkeen 
ominaispiirteet ja tarpeen mukaan 
käyttöedellytykset, erityiset 
lisämerkintävaatimukset, joista 
loppukuluttaja saa tietoa, ja/tai 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskeva vaatimus.
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.
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.
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Or. de

Tarkistus 119
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sisällytettäessä uuselintarvike yhteisön 
luetteloon on mainittava elintarvikkeen 
ominaispiirteet ja tarpeen mukaan 
käyttöedellytykset, erityiset 
lisämerkintävaatimukset, joista 
loppukuluttaja saa tietoa, ja/tai 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskeva vaatimus.

2. Sisällytettäessä uuselintarvike yhteisön 
luetteloon on mainittava

a) elintarvikkeen ominaispiirteet;
b) elintarvikkeen käyttötarkoitus;
c) käyttöä koskevat edellytykset;
d) päivämäärä, jona uuselintarvike 
sisällytetään yhteisön luetteloon, ja 
päivämäärä, jona hakemus on 
vastaanotettu,
e) hakijan nimi ja osoite;
f) jäljempänä 11 artiklassa vahvistettujen 
seurantaa koskevien vaatimusten 
mukaisen viimeisimmän tarkastuksen 
päivämäärä ja tulokset.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vaatia nämä tiedot KAIKISTA uuselintarvikkeista (eikä ainoastaan niistä, jotka on 
mainittu 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, kuten komissio ehdottaa), jotta 
mahdollistetaan avoimuus.
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Tarkistus 120
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sisällytettäessä uuselintarvike yhteisön 
luetteloon on mainittava elintarvikkeen 
ominaispiirteet ja tarpeen mukaan 
käyttöedellytykset, erityiset 
lisämerkintävaatimukset, joista 
loppukuluttaja saa tietoa, ja/tai
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskeva vaatimus.

2. Sisällytettäessä uuselintarvike yhteisön 
luetteloon on mainittava elintarvikkeen 
ominaispiirteet ja tarpeen mukaan 
käyttöedellytykset, erityiset 
lisämerkintävaatimukset, joista 
loppukuluttaja saa tietoa, ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskeva 
vaatimus.

Or. nl

Tarkistus 121
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sisällytettäessä uuselintarvike yhteisön 
luetteloon on mainittava elintarvikkeen 
ominaispiirteet ja tarpeen mukaan
käyttöedellytykset, erityiset 
lisämerkintävaatimukset, joista 
loppukuluttaja saa tietoa, ja/tai
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskeva vaatimus.

2. Sisällytettäessä uuselintarvike yhteisön 
luetteloon on mainittava elintarvikkeen 
erityisistä ainesosista ja täsmennettävä 
tarpeen vaatiessa käyttöedellytykset, 
erityiset lisämerkintävaatimukset, joista 
loppukuluttaja saa tietoa, ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskeva 
vaatimus.

Or. fr

Perustelu

Näiden mainintojen on hyvä olla uuselintarvikkeiden yhteisön luettelossa tarpeen vaatiessa ja 
esimerkiksi, kun uuselintarvikkeen arviointi sisältää velvoitteen täsmentää käyttöedellytykset 
tai käyttää lisämerkintöjä jne.
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Tarkistus 122
Magor Imre Csibi

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikista uuselintarvikkeista on 
järjestettävä markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa. Kaikki markkinoille 
päästetyt uuselintarvikkeet tarkastetaan 
uudelleen viiden vuoden kuluttua ja kun 
saadaan käyttöön lisää tieteellistä tietoa. 
Seurannassa pitäisi kiinnittää erityistä 
huomiota väestöryhmiin, joiden ravinnon 
kautta tapahtuva saanti on suurin.

Or. en

Perustelu

Jotta ollaan tietoisia uuselintarvikkeen käytön haittavaikutuksista, kaikkien 
uuselintarvikkeiden markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa pitäisi edellyttää, kun niiden 
tulemisesta Euroopan markkinoille on kulunut viisi vuotta.

Tarkistus 123
Magor Imre Csibi

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

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos uuselintarvike on aine, jonka 
liikakäyttöön liittyy riski, sen 
käyttöluvassa pitäisi mainita 
enimmäistaso tietyissä elintarvikkeissa tai 
elintarvikeluokissa.

Or. en
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Perustelu

Jos uuselintarvike on aine, jonka liikakäyttöön liittyy riski, sen käyttöluvassa pitäisi mainita 
enimmäistaso tietyissä elintarvikkeissa tai elintarvikeluokissa, jotta estetään yliannostuksen 
riski, ja kuluttajille pitäisi antaa tästä tietoa selkeissä merkinnöissä.

Tarkistus 124
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 a kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
direktiivissä 2000/13/EY säädettyjä 
merkintöjä koskevia yleisiä vaatimuksia. 
Erityisiä lisämerkintävaatimuksia voidaan 
vahvistaa tietyille uuselintarvikkeille 
erityisesti niiden kuvaukseen, lähteeseen 
tai käyttöedellytyksiin liittyen. Kun näin 
toimitaan, merkintävaatimus on 
mainittava yhteisön luettelossa. 

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä osassa toistetaan johdanto-osan 21 kappaletta. 

Tarkistus 125
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nanotekniikan avulla valmistetuissa 
tuotteissa on oltava merkintä "valmistettu 
nanotekniikan avulla". 
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Or. en

Perustelu

Kuluttajat halunnevat tietää, onko elintarvikkeen valmistuksessa käytetty nanotekniikkaa.

Tarkistus 126
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 2 a kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muuntogeenisillä rehuilla ruokituista 
eläimistä valmistetuissa tuotteissa on 
oltava merkintä "valmistettu 
muuntogeenisillä rehuilla ruokituista 
eläimistä". 

Or. en

Perustelu

Kuluttajat halunnevat tietää, onko elintarvikkeen valmistuksessa käytetty muuntogeenistä 
rehua. Muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistettuja elintarvikkeita koskevissa 
säännöksissä on tältä osin selvä puute: asetuksen 1829/2003 johdanto-osan 16 kappale 
tulkitaan siten, että muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistetut elintarvikkeet 
eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Tämä merkitsee sitä, ettei asetuksessa 1829/2003 ole 
säännöksiä merkinnöistä; siksi tässä asetuksessa on säädettävä asiaa koskevista säännöistä 
puutteen korjaamiseksi.

Tarkistus 127
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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.

Or. nl

Perustelu

Kyseinen tekstiosuus on otettu 12 artiklaan, johon se sopii paremmin.

Tarkistus 128
Hiltrud Breyer

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 

2. Yhteisön luettelon päivittämisestä 
päätetään 14 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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sääntelymenettelyä noudattaen niissä 
tapauksissa, joissa uutta tieteellistä 
näyttöä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisia tietoja suojataan 12 artiklan 
mukaisesti. 
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.

Or. en

Tarkistus 129
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tieto siitä, että uuselintarvikkeen 
käyttöä on rajoitettu, paitsi jos seuraava 
hakija saa uuselintarvikkeelle uuden 
hyväksynnän ilman sidonnaisuutta 
tietoihin, joihin alkuperäisellä hakijalla 
on teollis- tai tekijänoikeus.

Or. en

Perustelu

Jotta täytettäisiin innovaatioiden edistämistä koskeva tavoite, hakijan ja luvan välinen 
ratkaisevan tärkeä yhteys on mainittava selvemmin.
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Tarkistus 130
Philip Bushill-Matthews

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tieto siitä, että uuselintarvikkeen 
käyttöä on rajoitettu, paitsi jos seuraava 
hakija saa uuselintarvikkeelle uuden 
hyväksynnän ilman sidonnaisuutta 
tietoihin, joihin alkuperäisellä hakijalla 
on teollis- tai tekijänoikeus.

Or. en

Perustelu

Jotta täytettäisiin innovaatioiden edistämistä koskeva tavoite, hakijan ja luvan välinen 
ratkaisevan tärkeä yhteys on mainittava selvemmin.

Tarkistus 131
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tieto siitä, että uuselintarvikkeen 
käyttöä on rajoitettu, paitsi jos seuraava 
hakija saa uuselintarvikkeelle uuden 
hyväksynnän ilman sidonnaisuutta 
tietoihin, joihin alkuperäisellä hakijalla 
on teollis- tai tekijänoikeus.

Or. en

Perustelu

Jotta täytettäisiin innovaatioiden edistämistä koskeva tavoite, hakijan ja luvan välinen yhteys 
on mainittava selvemmin.
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Tarkistus 132
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o [yhtenäinen menettely] 7 artiklan 
kolmannessa kohdassa säädetään, 
uuselintarvikkeiden yhteisön luettelon 
päivittämisestä päätetään [8 a artiklassa] 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, kun
a) uuselintarvikkeen vastaavuus olemassa 
olevan elintarvikkeen kanssa 
koostumuksen, aineenvaihdunnan ja ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksien osalta 
riittää osoittamaan, ettei uuselintarvike 
vaaranna kuluttajien terveyttä, kun sitä 
käytetään suunnitelluin edellytyksin;
b) uuselintarvike sisältää elintarvikkeen, 
jota on aiemmin käytetty yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
tai uuselintarvike koostuu siitä, ja kun 
uuden käyttötarkoituksen perusteella 
voidaan kohtuudella olettaa, ettei käyttö 
kuluttajien piirissä lisäänny merkittävästi, 
herkät ryhmät mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure. The risk is that administrations and EFSA will expend time and 
resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to a 
non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
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enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 133
Philip Bushill-Matthews

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o [yhtenäinen menettely] 7 artiklan 
kolmannessa kohdassa säädetään, 
uuselintarvikkeiden yhteisön luettelon 
päivittämisestä päätetään [8 a artiklassa]
tarkoitettua menettelyä noudattaen, kun
a) uuselintarvikkeen vastaavuus olemassa 
olevan elintarvikkeen kanssa 
koostumuksen, aineenvaihdunnan ja ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksien osalta 
riittää osoittamaan, ettei uuselintarvike 
vaaranna kuluttajien terveyttä, kun sitä 
käytetään suunnitelluin edellytyksin;
b) uuselintarvike sisältää elintarvikkeen, 
jota on aiemmin käytetty yksinomaan 
ravintolisänä tai ravintolisässä 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
tai uuselintarvike koostuu siitä, ja kun 
uuden käyttötarkoituksen perusteella 
voidaan kohtuudella olettaa, ettei käyttö 
kuluttajien piirissä lisäänny merkittävästi, 
herkät ryhmät mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
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supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 134
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden 
uusien ainesosien merkintä
Sanotun rajoittamatta direktiivin 
2000/13/EY sisältämiä säännöksiä ja 
velvoitteita, kaikki uuselintarvikkeiden 
erityistiedot on ilmoitettava ja merkittävä, 
jotta taataan kuluttajien hyvä 
tiedonsaanti:
i) kaikki markkinoille saatettavat 
uuselintarvikkeet on myytävä sellaisen 
selvästi erottuvan, täsmällisen ja helposti 
luettavissa ja ymmärrettävissä olevan 
merkinnän kera, josta käy ilmi, että 
kyseessä on uuselintarvike;
ii) kaikki uuselintarvikkeiden 
ominaispiirteet tai ominaisuudet, kuten 
niiden koostumus, ravintoarvo, 
käyttötarkoitus, on esitettävä selkeästi, 
täsmällisesti sekä helposti luettavasti ja 
ymmärrettävästi tuotteen pakkauksessa; 
iii) elintarvikkeen uusi materiaali tai uusi 
ainesosa, joka korvaa materiaalin tai 
ainesosan elintarvikkeessa, oli kyseessä 
sitten uuselintarvikkeella korvattu 
elintarvike tai ei, on mainittava selkeästi, 
täsmällisesti sekä helposti luettavasti ja 
ymmärrettävästi merkinnässä.
Jos uuselintarvike koostuu aineesta, joka 
saattaa aiheuttaa suuren riskin ihmisten 
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terveydelle liiallisesti kulutettuna, 
kuluttajalle on ilmoitettava siitä selkeästi, 
täsmällisesti sekä helposti luettavasti ja 
ymmärrettävästi tuotteen pakkauksessa 
olevassa merkinnässä.

Or. fr

Perustelu

Kuten kaikissa yhteisön markkinoille saatetuissa elintarvikkeissa, uuselintarvikkeissakin on 
oltava merkintä tarkistettavana olevan direktiivin 2000/13/EY säännösten mukaisesti, mutta 
myös tässä artiklassa täsmennettyjen säännösten mukaisesti, koska tässä otetaan huomioon 
erityisyydet, joita uuselintarvikkeissa tai uusissa ainesosissa on.

Tarkistus 135
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Elintarvikkeiden pakkausten ainesosien 

siirtymäraja-arvot
Uuselintarvikkeiden pakkausten on 
noudatettava elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista ja 
tarvikkeista 27 päivänä lokakuuta 2004 
annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1935/20041 säädettyjä siirtymäraja-
arvovaatimuksia.
Komissio pyytää tarpeen vaatiessa 
toimivaltaista tiedekomiteaa 
määrittelemään alemmat siirtymäraja-
arvot pakkauksille, jotka on tehty 
nanomateriaaleista tai sisältävät niitä.
Komissio tekee päätöksen 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
1 EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. fr
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Perustelu

Kuten kaikkien elintarvikkeiden, uuselintarvikkeiden on noudatettava muita elintarvikeluokkia 
koskevissa muissa lainsäädännöissä esitettyjä säännöksiä. Tämän pitää koskea erityisesti 
uuselintarvikkeiden pakkauksia. Liittyy myös tarkistukseen 1 (eli 55).

Tarkistus 136
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 
saattaa kolmannesta maasta peräisin 
olevan perinteisen elintarvikkeen yhteisön 
markkinoille, on ilmoitettava tästä 
komissiolle ja mainittava elintarvikkeen 
nimi, sen koostumus ja alkuperämaa.

Poistetaan.

Ilmoitukseen on liitettävä kirjalliset tiedot, 
jotka osoittavat elintarvikkeen turvallisen 
käyttöhistorian kolmannessa maassa.
2. Komissio toimittaa ilmoituksen, johon 
sisältyy 1 kohdassa tarkoitettu osoitus 
elintarvikkeen turvallisesta 
käyttöhistoriasta, viipymättä 
jäsenvaltioille ja 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle.
3. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, 
jona komissio on toimittanut 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen, jäsenvaltio ja 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
voivat ilmoittaa komissiolle, että niillä on 
turvallisuutta koskevia tieteelliseen 
näyttöön perustuvia vastaväitteitä 
kyseisen perinteisen elintarvikkeen 
markkinoille saattamiselle.
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.
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Komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle 
elintarvikealan toimijalle viiden 
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
1 kohdan mukainen ilmoitus tehtiin.
4. Jos turvallisuutta koskevia tieteelliseen 
näyttöön perustuvia vastaväitteitä ei ole 
esitetty, eikä kyseiselle elintarvikealan 
toimijalle ole tehty 3 kohdan mukaista 
ilmoitusta, perinteinen elintarvike 
voidaan saattaa markkinoille yhteisössä 
viiden kuukauden kuluttua päivästä, jona 
1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tehtiin.
5. Komissio julkaisee asiaa koskevilla 
komission verkkosivuilla luettelon 
kolmansista maista peräisin olevista 
perinteisistä elintarvikkeista, jotka 
voidaan 4 kohdan mukaisesti saattaa 
markkinoille yhteisössä.
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.

Or. en

Perustelu

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 137
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmannesta maasta peräisin oleva
perinteinen elintarvike

Perinteinen elintarvike

Or. de

Tarkistus 138
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 
saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen yhteisön 
markkinoille, on ilmoitettava tästä 
komissiolle ja mainittava elintarvikkeen 
nimi, sen koostumus ja alkuperämaa.

1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 
saattaa yhteisöstä tai kolmannesta maasta 
peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen 
yhteisön markkinoille, on ilmoitettava tästä 
komissiolle ja mainittava elintarvikkeen 
nimi, sen ominaispiirteet ja alkuperämaa.

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

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

Or. de

Tarkistus 139
Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 
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saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen yhteisön 
markkinoille, on ilmoitettava tästä
komissiolle ja mainittava elintarvikkeen 
nimi, sen koostumus ja alkuperämaa. 

saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen yhteisön 
markkinoille, on tehtävä yksityiskohtainen 
hakemus komissiolle. Yksityiskohtaisen 
hakemuksen on täytettävä komission 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kuulemisen jälkeen asettamat vaatimukset 
ja siinä on mainittava elintarvikkeen nimi, 
sen koostumus ja alkuperämaa.

Or. nl

Perustelu

Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti on tärkeää järjestää seurantaa. Pelkkä 
ilmoittaminen olisi kyseisen periaatteen vastaista.

Tarkistus 140
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 
saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen yhteisön 
markkinoille, on ilmoitettava tästä
komissiolle ja mainittava elintarvikkeen 
nimi, sen koostumus ja alkuperämaa.

1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 
saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen yhteisön 
markkinoille, on esitettävä komissiolle 
hakemus ja mainittava elintarvikkeen nimi, 
sen koostumus ja alkuperämaa.

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

Hakemukseen on liitettävä kirjalliset 
tiedot, jotka osoittavat elintarvikkeen 
turvallisen käyttöhistorian kolmannessa 
maassa 5 a kohdassa tarkoitettujen 
ohjeiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Elintarvikealan toimijalla, joka haluaa saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen Euroopan markkinoille, on oltava ohjeet siitä, miten elintarvikkeen 
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turvallinen käyttöhistoria voidaan osoittaa. Ainoastaan standardoitu menettely mahdollistaa 
elintarvikkeen turvallisuuden asianmukaisen arvioinnin.

Tarkistus 141
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa ilmoituksen, johon 
sisältyy 1 kohdassa tarkoitettu osoitus 
elintarvikkeen turvallisesta 
käyttöhistoriasta, viipymättä jäsenvaltioille 
ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

2. Komissio toimittaa hakemuksen, johon 
sisältyy 1 kohdassa tarkoitettu osoitus 
elintarvikkeen turvallisesta 
käyttöhistoriasta, viipymättä jäsenvaltioille 
ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

Or. nl

Perustelu

Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti on tärkeää järjestää seurantaa. Pelkkä 
ilmoittaminen olisi kyseisen periaatteen vastaista.

Tarkistus 142
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa ilmoituksen, johon 
sisältyy 1 kohdassa tarkoitettu osoitus 
elintarvikkeen turvallisesta 
käyttöhistoriasta, viipymättä jäsenvaltioille 
ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. 

2. Komissio toimittaa ilmoituksen, johon 
sisältyy 1 kohdassa tarkoitettu osoitus 
elintarvikkeen turvallisesta 
käyttöhistoriasta, viipymättä jäsenvaltioille 
ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja 
julkaisee sen verkkosivuillaan.

Or. en
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Perustelu

Säännöksellä pyritään tarjoamaan asianomaisille ja kuluttajille laaja avoimuus.

Tarkistus 143
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 144
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, 
jona komissio on toimittanut 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen, jäsenvaltio ja
elintarviketurvallisuusviranomainen voivat 
ilmoittaa komissiolle, että niillä on 
turvallisuutta koskevia tieteelliseen 
näyttöön perustuvia vastaväitteitä kyseisen 
perinteisen elintarvikkeen markkinoille 
saattamiselle. 

3. Elintarviketurvallisuusviranomainen 
arvioi 6 artiklassa määriteltyjen 
edellytysten mukaisesti ja ottaen 
huomioon elintarvikealan toimijan 
toimittamat asiakirjat, onko elintarvike 
turvallinen ja voidaanko se saattaa 
Euroopan markkinoille. Kuuden
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
komissio on toimittanut 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen, jäsenvaltio ja/tai
elintarviketurvallisuusviranomainen voivat 
ilmoittaa komissiolle, että niillä on 
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turvallisuutta koskevia tieteelliseen 
näyttöön perustuvia vastaväitteitä kyseisen 
perinteisen elintarvikkeen markkinoille 
saattamiselle.

Or. en

Perustelu

Vaikka tuotetta on käytetty jossakin maassa monen vuoden ajan, se ei välttämättä tarkoita, 
että tuote on turvallinen. On siis varmistettava, että kolmannesta maasta peräisin oleva 
perinteinen elintarvike täyttää myös 6 artiklassa määritellyt kriteerit. Tarkoituksenmukaisen 
varmistuksen takaamiseksi olisi pidennettävä määräaikaa.

Tarkistus 145
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Neljän kuukauden kuluessa päivästä,
jona komissio on toimittanut 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen, jäsenvaltio ja 
elintarviketurvallisuusviranomainen voivat 
ilmoittaa komissiolle, että niillä on 
turvallisuutta koskevia tieteelliseen
näyttöön perustuvia vastaväitteitä kyseisen 
perinteisen elintarvikkeen markkinoille 
saattamiselle.

3. Neljän kuukauden kuluessa päivästä,
jona komissio on toimittanut 2 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen, jäsenvaltio ja 
elintarviketurvallisuusviranomainen voivat 
ilmoittaa komissiolle, että niillä on 
turvallisuutta koskevia näyttöön perustuvia 
vastaväitteitä kyseisen perinteisen 
elintarvikkeen markkinoille saattamiselle.

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. Komissio ilmoittaa asiasta 
kyseiselle elintarvikealan toimijalle 
viipymättä, ja edellä olevaa 5–7 artiklaa 
sovelletaan. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
hakemusta on pidettävä asetuksen 
XX/XXX [yhtenäinen menettely] 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna hakemuksena, 
ellei toimija pysty neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun komissio on 
ilmoittanut, että perinteistä elintarviketta 
ei saateta yhteisön markkinoille, 
esittämään tieteellistä näyttöä 
elintarvikkeen turvallisuudesta.
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Komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle 
elintarvikealan toimijalle viiden 
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
1 kohdan mukainen ilmoitus tehtiin.

Or. nl

Perustelu

Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön käänteinen todistustaakka eikä elintarvikealan 
toimijalta, joka haluaa saattaa yhteisön markkinoille kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen, edellytetä mitään turvallisuusarviointia. Käänteinen 
todistustaakka tapahtuu jäsenvaltioiden ja yhteisön kustannuksella, eikä veronmaksajien pidä 
antaa kärsiä tästä tilanteesta. Käänteinen todistustaakka ei ole myöskään 
elintarviketurvallisuuden takaamisen edun mukaista.

Tarkistus 146
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisesti hakija voi myös päättää 
peruuttaa ilmoituksensa.

Or. en

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.
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Tarkistus 147
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos turvallisuutta koskevia tieteelliseen
näyttöön perustuvia vastaväitteitä ei ole 
esitetty, eikä kyseiselle elintarvikealan 
toimijalle ole tehty 3 kohdan mukaista 
ilmoitusta, perinteinen elintarvike voidaan 
saattaa markkinoille yhteisössä viiden 
kuukauden kuluttua päivästä, jona 
1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tehtiin.

4. Jos turvallisuutta koskevia näyttöön 
perustuvia vastaväitteitä ei ole esitetty, eikä 
kyseiselle elintarvikealan toimijalle ole 
tehty 3 kohdan mukaista ilmoitusta, 
perinteinen elintarvike voidaan saattaa 
markkinoille yhteisössä viiden kuukauden 
kuluttua päivästä, jona 1 kohdassa 
tarkoitettu hakemus tehtiin. 

Or. nl

Perustelu

Tässä tapauksessa hakemusta koskee yksinkertaistettu menettely.

Tarkistus 148
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sisällytettäessä uuselintarvike 
yhteisön luetteloon on mainittava 
elintarvikkeen ominaispiirteet ja tarpeen 
mukaan käyttöedellytykset, erityiset 
lisämerkintävaatimukset, joista 
loppukuluttaja saa tietoa, ja/tai 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskeva vaatimus.

Or. de
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Tarkistus 149
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio julkaisee asiaa koskevilla 
komission verkkosivuilla luettelon 
kolmansista maista peräisin olevista 
perinteisistä elintarvikkeista, jotka voidaan
4 kohdan mukaisesti saattaa markkinoille 
yhteisössä.

5. Komissio julkaisee asiaa koskevilla 
komission verkkosivuilla luettelon 
kolmansista maista peräisin olevista 
perinteisistä elintarvikkeista, jotka voidaan 
4 kohdan mukaisesti saattaa markkinoille 
yhteisössä. Sivu on käytettävissä 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
uuselintarvikkeiden yhteisön luettelosta ja 
linkitettynä siihen.

Or. en

Tarkistus 150
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
kehittää yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kanssa ohjeina toimivat perusteet 
sellaisten hakijoiden asiakirjoille, jotka 
aikovat saattaa yhteisön markkinoille 
kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen. Näiden 
perusteiden on sisällettävä velvoite antaa 
seuraavat tiedot
a) tuotteen käyttö ja käsittely (mukaan 
lukien lausunto siitä, ovatko tuotteet osat 
tai uutteet yleisesti käytössä);
b) yleiset kulutustottumukset;
c) yleiset kuluttajaryhmät;
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d) (tarvittaessa) yleisesti käytetyt 
pitoisuudet;
e) kaikki kyseistä tuotetta koskevat 
olemassa olevat tutkimukset.

Or. en

Perustelu

Elintarvikealan toimijalla, joka haluaa saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen Euroopan markkinoille, on oltava ohjeet siitä, miten elintarvikkeen 
turvallinen käyttöhistoria voidaan osoittaa. Ohjeiden on sisällettävä vähintään edellä 
mainitut kohdat, jotta voidaan taata asialliset asiakirjat ja helpottaa 
elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointia.

Tarkistus 151
Philip Bushill-Matthews

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
1. Elintarvikealan toimijan, joka aikoo 
saattaa markkinoille 7 artiklan 
5 kohdassa (uusi) tarkoitetun 
elintarvikkeen, on ilmoitettava 
aikomuksestaan komissiolle ja liitettävä 
ilmoitukseen tarpeen vaatiessa 
asianmukaiset tiedot, jotka osoittavat, että 
elintarvike täyttää artiklassa vahvistetut 
ehdot.
2. Komissio toimittaa ilmoituksen, johon 
sisältyy 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
viipymättä jäsenvaltioille ja 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle.
3. Elintarviketurvallisuusviranomainen 
antaa lausunnon neljän kuukauden 
kuluessa päivästä, jona komissio on 
saanut 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen.
4. Jos turvallisuutta koskevia tieteelliseen 
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näyttöön perustuvia vastaväitteitä ei ole 
esitetty, eikä elintarvikealan toimijalle ole 
tehty ilmoitusta, elintarvike voidaan 
saattaa markkinoille yhteisössä viiden 
kuukauden kuluttua päivästä, jona 
1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tehtiin. 
Yhteisön luetteloa päivitetään vastaavasti.
5. 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.

Or. en

Perustelu

Tällainen tiettyjä uuselintarvikeluokkia koskeva ilmoitusmenettely lisää asetuksen 
tehokkuutta, tarjoaa paremmin suhteutetun riskienhallintajärjestelmän ja noudattaa yleistä 
elintarvikelainsäädäntöä 178/2002.

Tarkistus 152
Hiltrud Breyer

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 järjestää kiinteässä yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa 
elintarvikealan toimijoiden ja erityisesti 
pk-yritysten saataville teknisiä ohjeita ja 
välineitä tämän asetuksen mukaisten 
hakemusten valmistelua ja jättämistä 
varten. Kyseiset tekniset ohjeet ja välineet 
julkistetaan viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta asiaa koskevilla 
komission verkkosivuilla.

Or. en
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Perustelu

Muutos esittelijän esittämään tarkistukseen 39.

Tarkistus 153
Kartika Tamara Liotard

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 järjestää kiinteässä yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa 
elintarvikealan toimijoiden ja erityisesti 
pk-yritysten saataville teknisiä ohjeita ja 
välineitä tämän asetuksen mukaisten 
hakemusten valmistelua ja jättämistä 
varten. Nämä tekniset ohjeet ja välineet 
julkaistaan komission verkkosivuilla tätä 
varten laaditulla sivulla viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. nl

Perustelu

Pk-yritysten olisi saatava apua ja tukea komissiolta niiden laatiessa hakemuksia tämän 
asetuksen puitteissa.

Tarkistus 154
Magor Imre Csibi

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 

Komissio järjestää ennen asetuksen 
20 artiklan mukaista soveltamispäivää
tarvittaessa ja kiinteässä yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen, 
elintarvikealan toimijoiden sekä pk-
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välineitä tämän asetuksen mukaisten 
hakemusten valmistelua ja jättämistä 
varten.

yritysten kanssa elintarvikealan toimijoiden 
ja erityisesti pk-yritysten saataville teknisiä 
ohjeita ja välineitä tämän asetuksen 
mukaisten hakemusten valmistelua ja 
jättämistä varten. Suosituksen 97/618/EY 
on oltava hakijoiden käytössä, kunnes se 
korvataan teknisillä ohjeilla, jotka 
annetaan tämän artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 155
Lambert van Nistelrooij

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.

Sen estämättä, mitä asetuksen XX/XXX 
[yhteinen menettely] 9 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädetään, ja ennen 
asetuksen 20 artiklan mukaista 
soveltamispäivää, komissio järjestää 
tarvittaessa ja kiinteässä yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa 
elintarvikealan toimijoiden ja erityisesti 
pk-yritysten saataville teknisiä ohjeita ja 
välineitä tämän asetuksen mukaisten 
hakemusten ja ilmoitusten valmistelua ja 
jättämistä varten. Suosituksen 97/618/EY 
on oltava hakijoiden käytössä, kunnes se 
korvataan teknisillä ohjeilla, jotka 
annetaan tämän artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että hakijoiden käyttöön annetaan ohjeet ennen muutetun asetuksen 
voimaantuloa. Ohjeissa olisi käsiteltävä myös 8 artiklan mukaisesti tehtäviä ilmoituksia. 
Aikaisempi kokemus on osoittanut, että tällaiset ohjeet eivät aina ole saatavilla uutta asetusta 
hyväksyttäessä, ja näin ollen edellisten ohjeiden olisi pysyttävä voimassa siihen asti, kunnes 
ne korvataan tarkistetuilla ohjeilla.
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Tarkistus 156
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan uuselintarvikkeen 
turvallisuutta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 

Arvioidessaan uuselintarvikkeen 
turvallisuutta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 
6 artiklassa määriteltyjen edellytysten 
mukaisesti

Or. en

Tarkistus 157
Hiltrud Breyer

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) verrattava mahdollisuuksien mukaan, 
onko elintarvike yhtä turvallinen kuin 
yhteisön markkinoilla jo olevaan 
vertailukelpoiseen elintarvikeluokkaan 
kuuluva elintarvike tai elintarvike, joka 
uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata;
otettava samaan aikaan huomioon 
mahdollisten uusien ominaisuuksien 
aiheuttamat vaikutukset;

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi nanotekniikan avulla tuotetuilla elintarvikkeilla saattaa olla uusia ominaisuuksia, 
joita ei voida arvioida asianmukaisesti pelkästään vertaamalla niitä markkinoilla jo oleviin 
tuotteisiin.



AM\744573FI.doc 83/106 PE413.967v01-00

FI

Tarkistus 158
Magor Imre Csibi

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) verrattava mahdollisuuksien mukaan, 
onko elintarvike yhtä turvallinen kuin 
yhteisön markkinoilla jo olevaan 
vertailukelpoiseen elintarvikeluokkaan 
kuuluva elintarvike tai elintarvike, joka 
uuselintarvikkeella on tarkoitus korvata, ja 
otettava samaan aikaan huomioon 
mahdollisten uusien ominaisuuksien 
aiheuttamat vaikutukset;

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi nanotekniikan avulla tuotetuilla elintarvikkeilla saattaa olla uusia ominaisuuksia, 
joita ei voida arvioida asianmukaisesti pelkästään vertaamalla niitä markkinoilla jo oleviin 
tuotteisiin.

Tarkistus 159
Anne Ferreira

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) verrattava, aiheuttaako uuselintarvike, 
oli se sitten suunnattu korvaamaan jo 
markkinoilla oleva elintarvike tai ei, 
mahdollisesti vaaraa ihmisten terveydelle 
tai onko se myrkyllinen;

Or. fr
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Perustelu

Komission ehdottaman sanamuodon selvennys. Liittyy jäsen Liotardin esittämään 
tarkistukseen 40.

Tarkistus 160
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) vahvistettava uuselintarvikkeen tai 
elintarvikkeen uuden ainesosan 
päivittäisille käytölle enimmäisarvo, jonka 
ylittävän määrän käyttäminen aiheuttaa 
vahinkoa kuluttajan terveydelle;

Or. fr

Perustelu

Tietyt elintarvikkeet ja uuselintarvikkeet voivat aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, jos niitä 
käytetään enemmän kuin tutkimuksissa ja arvioinneissa on määritelty. Näin ollen 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle on annettava mahdollisuus vahvistaa tällaisia raja-
arvoja, jotta kuluttajat ovat tietoisia, ettei tietyn määrän ylittämistä suositella.

Tarkistus 161
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) pyydettävä uuselintarvikkeiden tai 
elintarvikkeiden uusien ainesosien 
tieteellisten riskiarviointien yhteydessä 
toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan 
kaikki tieteelliset arviot, joita ne ovat 
tehneet kyseisestä uuselintarvikkeesta tai 
uuselintarvikkeen uudesta ainesosasta.
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Or. fr

Tarkistus 162
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) otettava kolmannesta maasta peräisin 
olevan perinteisen elintarvikkeen osalta 
huomioon elintarvikkeen turvallinen 
käyttöhistoria.

b) otettava kolmannesta maasta peräisin 
olevan perinteisen elintarvikkeen osalta 
huomioon elintarvikkeen turvallinen 
käyttöhistoria; viitattava siksi 8 artiklan 
5 a kohdassa tarkoitettuihin ohjeisiin;

Or. en

Tarkistus 163
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa esiintyy eettistä 
epävarmuutta, on turvallisuusarvioinnin 
lisäksi pyydettävä lausunto 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevältä eurooppalaiselta 
työryhmältä.

Or. de

Perustelu

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
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(EGE)” durchgeführt wird.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 164
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 artikla

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 määrää saatuaan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta 
lausunnon elintarviketurvallisuuteen 
liittyvistä syistä markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevan vaatimuksen 
elintarvikealan toimijoille.

Kaikki uuselintarvikkeet, jotka on saatettu 
markkinoille, on tarkastettava heti, jos 
ilmenee epäilyksiä niiden 
turvallisuudesta, ja viimeistään viiden 
vuoden välein asetuksen voimaantulosta.
Elintarviketurvallisuusviranomaisen on 
arvioitava ne uudelleen tarpeen vaatiessa.
Erityinen tarkastus on suoritettava niiden 
ihmisten osalta, jotka käyttävät kyseistä 
uuselintarviketta paljon.

2. Tuottajan on viipymättä ilmoitettava 
komissiolle

2. Elintarvikealan toimijoiden on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle

a) kaikki uusi tieteellinen tai tekninen tieto, 
jolla saattaa olla vaikutusta 
uuselintarvikkeen käyttöturvallisuuden 
arviointiin;

a) kaikki uusi tieteellinen tai tekninen tieto, 
jolla saattaa olla vaikutusta 
uuselintarvikkeen käyttöturvallisuuden 
arviointiin;

b) kaikkien kolmansien maiden, joissa 
uuselintarvike on saatettu markkinoille, 
toimivaltaisten viranomaisten määräämät 

b) kaikkien kolmansien maiden, joissa 
uuselintarvike on saatettu markkinoille, 
toimivaltaisten viranomaisten määräämät 
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kiellot ja rajoitukset. kiellot ja rajoitukset;
Kukin elintarvikealan toimija ilmoittaa 
komissiolle ja toimintajäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain 
kaikista terveysongelmista, joista 
kuluttajat tai kuluttajansuojajärjestöt ovat 
hänelle ilmoittaneet.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten, 
markkinoita seuraavien viranomaisten on 
vastattava tarkastamisesta. Ne antavat 
komissiolle raportin kolmen kuukauden 
kuluessa tarkastuksen saattamisesta 
päätökseen. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle raportin 
viimeistään vuoden kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetun viisivuotiskauden 
päättymisestä.

Or. fr

Tarkistus 165
Hiltrud Breyer

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 määrää
elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevan vaatimuksen.
Seurannan on tapahduttava viiden 
vuoden välein ja siinä on otettava 
huomioon 
elintarviketurvallisuusnäkökohdat, 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat 
näkökohdat sekä ympäristövaikutukset. 
Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää
väestöryhmiin, joiden ravinnon kautta 
tapahtuva saanti on suurin. 

Seurantavaatimuksia on sovellettava myös 
jo markkinoilla oleviin 
uuselintarvikkeisiin, mukaan lukien 
uuselintarvikkeet, jotka on hyväksytty 
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asetuksen (EY) N:o 258/97 
yksinkertaistetulla menettelyllä 
("ilmoitus").
Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltaisia viranomaisia, jotka 
vastaavat markkinoille saattamisen 
jälkeisestä seurannasta. Asianosaisten 
elintarvikealan toimijoiden on katettava 
seurannan kustannukset.

Or. en

Perustelu

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 166
Magor Imre Csibi

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 

1. Komissio määrää
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. Seurannassa on otettava 
huomioon 
elintarviketurvallisuusnäkökohdat sekä, 
tarpeen vaatiessa ympäristövaikutukset 
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uuselintarvikkeiden luetteloon tehdyssä 
merkinnässä.

sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevat näkökohdat. Kaikki markkinoille 
päästetyt uuselintarvikkeet tarkastetaan 
uudelleen kerran viiden vuoden kuluttua.

Or. en

Perustelu

Jotta ollaan tietoisia uuselintarvikkeen käytön haittavaikutuksista, kaikkien 
uuselintarvikkeiden markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa pitäisi edellyttää, kun niiden 
tulemisesta Euroopan markkinoille on kulunut viisi vuotta.

Tarkistus 167
Kartika Tamara Liotard

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 määrää saatuaan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta 
lausunnon 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. Seuranta kattaa 
elintarviketurvallisuusnäkökohdat, 
ympäristövaikutuksen sekä eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin. Kaikkia 
uuselintarvikkeita seurataan näiden 
osalta viiden vuoden välein.

Or. nl
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Tarkistus 168
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Eläinkokeiden välttämiseksi on 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin 
ryhdyttävä tämän asetuksen 
soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä 
keinona. On edistettävä kokeita, joissa ei 
käytetä eläimiä, ja älykkäitä 
testausstrategioita, ja päällekkäisten 
eläinkokeiden tekeminen selkärankaisilla 
on kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Älykkäiden testausstrategioiden ja tiedon pakollisen jakamisen edistämisellä voidaan 
merkittävästi vähentää käytettyjen eläinten lukumäärää.

Tarkistus 169
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Etiikkaa ja uusia teknologioita käsittelevä 

eurooppalainen työryhmä
Komissio voi tarvittaessa omasta 
aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 
pyytää sellaisia luonnontieteisiin ja uusiin 
teknologioihin liittyviä eettisiä kysymyksiä 
koskevan lausunnon, joilla on suuri 
eettinen merkitys, luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa 
käsittelevältä eurooppalaiselta 



AM\744573FI.doc 91/106 PE413.967v01-00

FI

työryhmältä.
Komissio saattaa kyseisen lausunnon 
yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 170
Renate Sommer

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.

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. Tietosuoja ja luottamuksellisuus 
on varmistettava muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista annetun 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 30 ja 
31 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 171
Philip Bushill-Matthews

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.

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, paitsi jos kyseinen hakija on 
sopinut aiemman hakijan kanssa tällaisen 
tiedon käytöstä, silloin kun
a) tieteelliset tutkimustiedot ja muut tiedot 
on merkitty aiemman hakijan 
teollisoikeuksiin kuuluviksi aiempaa 
hakemusta tehtäessä; sekä
b) aiemmalla hakijalla on ollut 
yksinomainen oikeus käyttää viittauksia 
teollisoikeuden alaiseen tietoon aiempaa 
hakemusta tehtäessä; sekä
c) uuselintarvikkeen hyväksyminen on 
edellyttänyt aiemmalta hakijalta 
teollisoikeuden alaisen tiedon esittämistä.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen 1924/2006/EY 
20 artiklan 1 kohta sisältää selkeämmän määritelmän tietosuojalle. 12 artiklaa pitäisi 
tarkistaa, jotta oltaisiin yhdenmukaisia asetuksen 1924/2006/EY tietosuojasäännösten kanssa.
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Tarkistus 172
Hiltrud Breyer

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, paitsi jos on olemassa 
kansanterveyden suojeluun liittyvä 
peruste tehdä niin.

Or. en

Tarkistus 173
Magor Imre Csibi

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.

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, paitsi jos kyseinen hakija on 
sopinut aiemman hakijan kanssa tällaisen 
tiedon käytöstä, silloin kun
a) tieteelliset tutkimustiedot ja muut tiedot 
on merkitty aiemman hakijan 
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teollisoikeuksiin kuuluviksi aiempaa 
hakemusta tehtäessä; sekä
b) aiemmalla hakijalla on ollut 
yksinomainen oikeus käyttää viittauksia 
teollisoikeuden alaiseen tietoon aiempaa 
hakemusta tehtäessä; sekä
c) uuselintarvikkeen hyväksyminen on 
edellyttänyt aiemmalta hakijalta 
teollisoikeuden alaisen tiedon esittämistä.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen 1924/2006/EY 
20 artiklan 1 kohta sisältää selkeämmän määritelmän tietosuojalle. 12 artiklaa pitäisi 
tarkistaa, jotta oltaisiin yhdenmukaisia asetuksen 1924/2006/EY tietosuojasäännösten kanssa.

Tarkistus 174
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

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.

Or. en
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Tarkistus 175
Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittelee hakijaa kuultuaan, 
mitkä valmistustiedot käsitellään 
luottamuksellisesti ja miten kauan, 
kuitenkin enintään kolme vuotta.

Or. nl

Tarkistus 176
Kartika Tamara Liotard

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

Komission teksti Tarkistus

Valmistustietojen 
luottamuksellisuuskauden päätyttyä nämä 
tiedot lisätään ilman eri toimenpiteitä 
uuselintarvikkeita koskevassa yhteisön 
luettelossa olemassa oleviin tietoihin.

Or. nl

Tarkistus 177
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

Tiedot Euroopan unionin ja/tai julkisten 
elinten osittain tai kokonaan maksamista 
tutkimushankkeista sekä riskianalyysit tai 
riskianalyyseihin liittyvät tiedot, kuten 
ruokintatutkimukset, pitäisi julkaista 
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yhdessä hakemuksen kanssa, ja ne ovat 
vapaasti muiden hakijoiden käytössä.

Or. en

Perustelu

Jos julkista rahaa käytetään tiedon tuottamiseen, kyseisen tiedon pitäisi olla yleisesti 
saatavilla.

Tarkistus 178
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

Selkärankaisilla tehtävien tutkimusten 
toistaminen on joka tapauksessa 
kiellettävä. Tässä yhteydessä tietosuoja ei 
kata tutkimuksia, jotka sisältävät 
selkärankaisilla tehtäviä kokeita, ja 
tutkimuksia, joiden ansiosta eläinkokeita 
saatetaan voida välttää. Selkärankaisia 
koskevat tutkimukset ja muut tutkimukset, 
joiden ansiosta eläinkokeita voidaan 
välttää, on siis annettava yleiseen 
käyttöön.

Or. en

Perustelu

Olisi lisättävä, että testin tai tutkimuksen omistaja ei voi estää sen käyttämistä, jos sen 
ansiosta voidaan välttää eläinkokeita.
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Tarkistus 179
Mojca Drčar Murko

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

Komission teksti Tarkistus

Jos uusi tieteellinen näyttö ja/tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien alainen, 12 artiklan 
nojalla suojeltu tieteellinen tieto on 
tulosta selkärankaisilla tehtävistä kokeista 
tai ihmisillä tehtävistä kliinisistä kokeista
ja selkärankaisilla tehtäviä kokeita tai 
ihmisillä tehtäviä kliinisiä kokeita olisi 
vältettävä, koska ne ovat eettisestä 
näkökulmasta tieteellisesti tarpeettomia, 
toinen tai seuraava hakija voi pyytää, että 
ensimmäinen hakija antaa luvan 
suojattujen tietojen käyttöön.
Ensimmäisen hakijan pitäisi suostua 
tällaiseen pyyntöön 12 artiklassa 
määritellyn tietosuojan ensimmäisen 
vuoden päättymisen jälkeen edellyttäen, 
että toinen hakija korvaa ensimmäiselle 
hakijalle tällaisten tutkimusten 
kustannukset. Samalla tavoin lupa pitäisi 
antaa muille hakijoille, missä tapauksessa 
toinen ja myöhemmät hakijat pyrkivät 
pääsemään oikeudenmukaiseen 
sopimukseen kulujen jakamisesta.

Or. en

Perustelu

Vältetään tarpeetonta suojaa, joka aiheutuisi selkärankaisilla tehtävien kokeiden tai 
vapaaehtoisilla ihmisillä tehtävien laajojen tutkimusten uusimista koskevasta eettisestä 
vastustuksesta, mutta varmistetaan samalla ensimmäisen hakijan asianmukainen 
yksinoikeusajanjakso alussa, jotta tämä saa riittävän vastineen sijoitukselleen. Koska tietyt 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaiset tiedot voivat sisältää muita kuin selkärankaisilla tai 
ihmisillä tehtyjä tutkimuksia, 12 artiklassa määritelty täysi viiden vuoden tietosuoja-aika 
pitäisi jättää voimaan niitä varten.
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Tarkistus 180
Philip Bushill-Matthews

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Tietosuojan yhdenmukaistaminen

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.

Or. en

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.
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Tarkistus 181
Philip Bushill-Matthews

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Jos uusi tieteellinen näyttö ja/tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien alainen, 12 artiklan 
nojalla suojeltu tieteellinen tieto on 
tulosta selkärankaisilla tehtävistä kokeista 
tai ihmisillä tehtävistä kliinisistä kokeista
ja selkärankaisilla tehtäviä kokeita tai 
ihmisillä tehtäviä kliinisiä kokeita olisi 
vältettävä, koska ne ovat eettisestä 
näkökulmasta tieteellisesti tarpeettomia, 
toinen tai seuraava hakija voi pyytää, että 
ensimmäinen hakija antaa luvan 
suojattujen tietojen käyttöön.
Ensimmäisen hakijan pitäisi suostua 
tällaiseen pyyntöön 12 artiklassa 
määritellyn tietosuojan ensimmäisen 
vuoden päättymisen jälkeen edellyttäen, 
että toinen hakija korvaa ensimmäiselle 
hakijalle tällaisten tutkimusten 
kustannukset. Samalla tavoin lupa pitäisi 
antaa muille hakijoille, missä tapauksessa 
toinen ja myöhemmät hakijat pyrkivät 
pääsemään oikeudenmukaiseen 
sopimukseen kulujen jakamisesta.

Or. en

Perustelu

Vältetään tarpeetonta suojaa, joka aiheutuisi selkärankaisilla tehtävien kokeiden tai 
vapaaehtoisilla ihmisillä tehtävien laajojen tutkimusten uusimista koskevasta eettisestä 
vastustuksesta, mutta varmistetaan samalla ensimmäisen hakijan asianmukainen 
yksinoikeusajanjakso alussa, jotta tämä saa riittävän vastineen sijoitukselleen. Koska tietyt 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaiset tiedot voivat sisältää muita kuin selkärankaisilla tai 
ihmisillä tehtyjä tutkimuksia, 12 artiklassa määritelty täysi viiden vuoden tietosuoja-aika 
pitäisi jättää voimaan niitä varten.
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Tarkistus 182
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Tietosuojan yhdenmukaistaminen

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.

Or. en

Tarkistus 183
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Tarkastus- ja valvontatoimenpiteet

Noudattaakseen tämän asetuksen 
säännöksiä jäsenvaltioiden on 
suoritettava virallista valvontaa, josta 
säädetään rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
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sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 882/2004.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei mainita tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä artiklassa.

Tarkistus 184
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
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.

Or. en
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Tarkistus 185
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Jos uusi tieteellinen näyttö ja/tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien alainen, 12 artiklan 
nojalla suojeltu tieteellinen tieto on 
tulosta selkärankaisilla tehtävistä kokeista 
tai ihmisillä tehtävistä kliinisistä kokeista
ja selkärankaisilla tehtäviä kokeita tai 
ihmisillä tehtäviä kliinisiä kokeita olisi 
vältettävä, koska ne ovat eettisestä 
näkökulmasta tieteellisesti tarpeettomia, 
toinen tai seuraava hakija voi pyytää, että 
ensimmäinen hakija antaa luvan 
suojattujen tietojen käyttöön.
Ensimmäisen hakijan pitäisi suostua 
tällaiseen pyyntöön 12 artiklassa 
määritellyn tietosuojan ensimmäisen 
vuoden päättymisen jälkeen edellyttäen, 
että toinen hakija korvaa ensimmäiselle 
hakijalle tällaisten tutkimusten 
kustannukset. Samalla tavoin lupa pitäisi 
antaa muille hakijoille, missä tapauksessa 
toinen ja myöhemmät hakijat pyrkivät 
pääsemään oikeudenmukaiseen 
sopimukseen kulujen jakamisesta.

Or. en

Perustelu

Vältetään tarpeetonta suojaa, joka aiheutuisi selkärankaisilla tehtävien kokeiden tai 
vapaaehtoisilla ihmisillä tehtävien laajojen tutkimusten uusimista koskevasta eettisestä 
vastustuksesta, mutta varmistetaan samalla ensimmäisen hakijan asianmukainen 
yksinoikeusajanjakso alussa, jotta tämä saa riittävän vastineen sijoitukselleen. Koska tietyt 
teollis- ja tekijänoikeuksien alaiset tiedot voivat sisältää muita kuin selkärankaisilla tai 
ihmisillä tehtyjä tutkimuksia, 12 artiklassa määritelty täysi viiden vuoden tietosuoja-aika 
pitäisi jättää voimaan niitä varten.
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Tarkistus 186
Hiltrud Breyer

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 [..] ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista. Komission on 
julkaistava nämä tiedot.

Or. en

Tarkistus 187
Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Jäsenvaltioiden erioikeudet

1. Jos jollakin jäsenvaltiolla on uusien 
tietojen tai jo olemassa olevien tietojen 
uudelleen arvioinnin vuoksi perusteltua 
aihetta katsoa, että tämän asetuksen 
mukaisen elintarvikkeen tai 
elintarvikkeen ainesosan käyttö aiheuttaa 
vaaraa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, tämä jäsenvaltio voi 
väliaikaisesti rajoittaa kyseisen 
elintarvikkeen tai elintarvikkeen 
ainesosan kauppaa ja käyttöä tai 
keskeyttää sen kaupan ja käytön 
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alueellaan. Sen on ilmoitettava tästä 
välittömästi muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle sekä perusteltava 
päätöksensä.
2. Komissio tutkii kiinteässä yhteistyössä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
kanssa niin pian kuin mahdollista 
1 kohdassa tarkoitetut perustelut ja 
toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. 
Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen, voi pitää päätöksen 
voimassa näiden toimenpiteiden 
voimaantuloon saakka.

Or. en

Perustelu

Säännös on otettu voimassa olevasta lainsäädännöstä (asetus 258/1997).

Tarkistus 188
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Suojalauseke

Jos jäsenvaltiolla on uusien tietojen tai 
olemassa olevien tietojen 
uudelleenarvioinnin perusteella erityistä 
aihetta katsoa, että uuselintarvikkeen tai 
elintarvikkeen uuden ainesosan käyttö, 
joka on tämä asetuksen mukaista,
aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle, 
jäsenvaltio voi rajoittaa tai lykätä kyseisen 
uuselintarvikkeen tai ainesosan 
saattamista markkinoille ja käyttöä 
alueellaan. Sen on viipymättä ilmoitettava 
asiasta muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle ja perusteltava päätöksensä.
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Or. fr

Perustelu

On tarpeen sallia, että jäsenvaltiot voivat lykätä tai rajoittaa tuotteen saattamista 
markkinoille, kun on uusien tietojen pohjalta olemassa todisteita vaarasta kuluttajien 
terveydelle. Tämä artikla mahdollistaa kuluttajien terveyden suojelemisen, mikäli havaitaan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta huomaamatta jääneitä terveystietoja.

Tarkistus 189
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla

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. Kaikkia jäsenvaltioiden asetuksen (EY) 
N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti saamia 
uuselintarvikkeiden markkinoille 
saattamista koskevia hakemuksia, joita 
koskevaa, asetuksessa (EY) N:o 258/97 
olevan 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
kertomusta ensiarvioinnista ei ole 
toimitettu komissiolle ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää, on pidettävä 
tämän asetuksen mukaisina hakemuksina. 
Muut asetuksen (EY) N:o 258/97 
3 artiklan 4 kohdan sekä 4 ja 5 artiklan 
mukaisesti ennen tämän asetuksen
soveltamispäivää tehdyt hakemukset on 
käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 258/97 
säännösten mukaisesti.

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.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotus saattaa asettaa huonoon asemaan sellaiset hakemukset, joita koskeva 
ensiarviointi 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 190
Hiltrud Breyer

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elintarvikkeet, jotka on tuotettu 
nanotekniikan avulla ja saatettu 
markkinoille ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, voivat jäädä markkinoille 
18 kuukaudeksi tämän asetuksen 
julkaisupäivästä. Tuon päivämäärän 
jälkeen sovelletaan 6 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Tätä nykyä ei ole asianmukaisia menetelmiä nanomateriaalien turvallisuuden arvioimiseksi 
(ks. kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean 
syyskuussa 2005 antama lausunto). Nanomateriaaleja pitäisi arvioida sellaisten 
nanospesifien kokeiden perusteella, joissa ei käytetä eläimiä. Kunnes on olemassa 
elintarvikkeiden nanomateriaalien turvallisuuden asianmukaisen arvioimisen mahdollistavia 
nanospesifejä testejä, joissa ei käytetä eläimiä, nanomateriaalien käyttö pitäisi kieltää, jotta 
voidaan suojata ihmisten terveyttä ja estää eläinkokeet. Säännöksellä autetaan alan toimijoita 
mukautumaan uusiin sääntöihin.
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