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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja 
asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX/ [yhtenäinen menettely] muuttamisesta
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0872),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0027/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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 

(1) Pantaessa täytäntöön yhteisön 
politiikkaa ja ottaen huomioon Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen on 
varmistettava ihmisten terveyden ja 
kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu 
sekä eläinten terveyden ja 
ympäristönsuojelun korkea taso. Lisäksi 
on aina otettava huomioon ennalta 
varautumisen periaate, sellaisena kuin se 
on vahvistettu elintarvikelainsäädäntöä 
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haitata niiden vapaata liikkuvuutta ja luoda 
edellytykset epäreilulle kilpailulle.

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 178/20021.

_____________
1 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. nl

Perustelu

On korostettava elintarviketurvallisuutta ja kuluttajien suojelua. Myös eläinten terveyden ja 
ympäristön suojeleminen on otettava huomioon. Ennalta varautumisen periaatteen merkitys 
on loppujen lopuksi ensisijainen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Tällä asetuksella taataan ihmisten 
terveyden korkea taso ja myös suojellaan 
kuluttajien sosiaalisia ja taloudellisia 
etuja. Sen ohella, että erot 
uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointia 
ja hyväksymistä koskevissa kansallisissa 
määräyksissä voivat haitata niiden 
vapaata liikkuvuutta ja luoda edellytykset 
epäreilulle kilpailulle, ne voivat myös 
johtaa kansalaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin kohdistuvan riskin 
muodostumiseen.

Or. nl
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Perustelu

On korostettava elintarviketurvallisuutta ja kuluttajien suojelua. Kansallisten määräysten 
yhdenmukaistaminen on välttämätöntä, jotta vältetään kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevassa lainsäädännössä olevien erojen kielteiset seuraukset.

Tarkistus 3

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 elintarvikkeita 
tai perinteisillä jalostustekniikoilla 
tuotettuja eläinrotuja.

(6) Lisäksi olisi selkiytettävä, että 
elintarviketta olisi pidettävä 
uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu 
tuotantoteknologiaa, jota ei ole 
aikaisemmin käytetty. On oltava selvää, 
että mikäli elintarviketta muutetaan 
sellaisessa nanoteknologian tai 
nanotieteen kaltaisessa uudessa 
tuotantoprosessissa, jota ei tällä hetkellä 
vielä tunneta riittävästi siihen liittyvien 
riskien arvioimiseksi, kyseistä 
elintarviketta ei saa saattaa markkinoille 
ennen kuin se on todettu asianmukaisessa 
riskienarvioinnissa turvalliseksi.

Or. nl

Perustelu

Asetuksessa on kerrottava selvemmin, milloin elintarviketta on pidettävä uutena.
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Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Eläinten kloonaaminen on vastoin 
20 päivänä heinäkuuta 1998 
tuotantoeläinten suojelusta annetun 
neuvoston direktiivin 98/58/EY1 liitteen 
20 kohtaa. Liitteen 20 kohdassa 
säädetään, että sellaisia luonnonmukaisia 
tai keinotekoisia kasvatusmenetelmiä, 
jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa 
kärsimystä tai vammoja asianomaisille 
eläimille, ei saa käyttää. Tämän vuoksi ei 
yhteisön luetteloon saa sisällyttää 
kloonatuista eläimistä tai niiden 
jälkeläisistä peräisin olevia 
elintarvikkeita.

1 EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23.

Or. nl

Perustelu

Lukuisissa eri tieteellisissä tutkimuksissa sekä tieteen ja uuden teknologian etiikkaa 
käsittelevän eurooppalaisen ryhmän lausunnossa on osoitettu, että kloonaaminen aiheuttaa 
vakavia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä ongelmia sekä kloonatuille eläimille että niiden 
korvike-emoilleen. Kloonatut sikiöt ovat usein normaalia isompia; tämä johtaa vaikeisiin 
synnytyksiin ja siihen, että monet niistä on toteutettava keisarinleikkauksella. Monet kloonit 
kuolevat raskauden aikana tai synnytyksen jälkeisinä viikoilla immuunijärjestelmän 
puutteiden, sydän- ja verisuonitautien, hengitysvaikeuksien ja viallisten munuaisten johdosta.

Kloonaamisen aiheuttamat ongelmat eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille tarkoittaa sitä, että 
kyseinen prosessi on vastoin neuvoston direktiivin 98/58/EY liitteen 20 kohtaa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

täytäntöönpanotoimenpiteet, jotta 
säädettäisiin perusteet, joilla helpotetaan 
sen arvioimista, onko elintarviketta 
käytetty ihmisravinnoksi  yhteisössä ennen 
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.

Or. nl

Perustelu

Komission ehdotuksen selventäminen ja yksinkertaistaminen.

Tarkistus 6

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 

(13) Komissio vahvistaa yksinkertaisen ja 
avoimen menettelyn, jos sillä ei ole tietoja
elintarvikkeen käytöstä ihmisravinnoksi 
ennen 15 päivää toukokuuta 1997; 
jäsenvaltioiden on oltava mukana
kyseisessä menettelyssä. Menettely 
vahvistetaan viimeistään kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.
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tiedonkeruumenettely, jossa jäsenvaltiot 
ja muut osapuolet, joita asia koskee, ovat
mukana. 

Or. nl

Perustelu

Komission ehdotuksen selventäminen ja yksinkertaistaminen. On oltava selvää, mistä 
komissio on vastuussa, kun asetus tulee voimaan. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) On tarpeen soveltaa 
turvallisuusarviointi- ja 
hyväksymismenettelyä, joka on tehokas, 
määräaikaan perustuva ja avoin. 
Uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointi ja 
sisällyttäminen yhteisön luetteloon 
toteutetaan tässä asetuksessa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Euroopan parlamentti ei vielä ole tehnyt demokraattista päätöstä yhtenäisestä 
hyväksymismenettelystä.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hyväksymismenettelyyn kuuluvaan 
riskienarviointiin on sisällyttävä eettisiä ja 
ympäristönäkökohtia. Kyseisten 
näkökohtien arviointi on annettava 
tieteen ja uuden teknologian etiikkaa 
käsittelevän eurooppalaisen ryhmän sekä 
Euroopan ympäristökeskuksen tehtäväksi. 

Or. nl

Perustelu

Terveyden, kuluttajien etujen ja eläinten terveyden suojelemista koskevien näkökohtien lisäksi 
on riskienarvioinnissa otettava huomioon myös eettinen ja ympäristönäkökulma. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Hakijoiden olisi menettelyjen 
yksinkertaistamiseksi voitava esittää yksi 
ainoa hakemus elintarvikkeista, jotka 
kuuluvat usean eri alakohtaisen 
elintarvikesäädöksen soveltamisalaan. 
Asetusta (EY) N:o [yhtenäinen menettely] 
olisi sen vuoksi muutettava.

(17) Hakijoiden olisi menettelyjen 
yksinkertaistamiseksi voitava esittää yksi 
ainoa hakemus elintarvikkeista, jotka 
kuuluvat usean eri alakohtaisen 
elintarvikesäädöksen soveltamisalaan. 
Komissio päättää, minkä alakohtaisen 
elintarvikesäädöksen piiriin hakemus 
kuuluu.

Or. nl

Perustelu

Hakemuksen jättäminen on tehtävä helpommaksi tuottajille, riippumatta siitä, minkä 
alakohtaisen elintarvikesäädöksen piiriin hakemus kuuluu.
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Tarkistus 10

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, mahdollista markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat 
vaatimukset uuselintarvikkeiden käytöstä.

Or. nl

Perustelu

Komission ehdotuksen selventäminen ja yksinkertaistaminen. 

Tarkistus 11

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) Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja 
kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi voidaan uutta tieteellistä 
näyttöä ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
alaisia tietoja, jotka on toimitettu yhteisön 
luetteloon sisällyttämistä koskevan 
hakemuksen tueksi, käsitellä 
luottamuksellisesti tässä asetuksessa 
annettujen säännösten mukaisesti.
Komission on lisäksi laadittava 
suuntaviivat siitä, miten uuden tieteellisen 
todistusaineiston ja omien tietojen 
luottamuksellisuutta koskevan menettelyn 
avoimuus voidaan taata kuluttajille.

Or. nl
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Perustelu

Tarvittaessa voidaan ne uudet tieteelliset näytöt ja omat tiedot, jotka toimitetaan uuden 
elintarvikkeen sisällyttämistä yhteisön luetteloon koskevan hakemuksen yhteydessä, käsitellä 
luottamuksellisina. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/13/EY 
säädettyjä merkintöjä koskevia yleisiä 
vaatimuksia. Tietyissä tapauksissa saattaa 
olla tarpeen säätää, että merkinnöissä 
annetaan lisätietoja, jotka liittyvät 
erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin. 
Uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä voidaan sen 
vuoksi säätää erityisistä 
käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista.

(21) Uuselintarvikkeisiin sovelletaan 
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/13/EY 
säädettyjä merkintöjä koskevia yleisiä 
vaatimuksia. Tietyissä tapauksissa saattaa 
olla tarpeen säätää, että merkinnöissä 
annetaan lisätietoja, jotka liittyvät 
erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen 
lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin. 
Uuselintarvikkeen yhteisön luetteloon 
sisällyttämisen yhteydessä on sen vuoksi 
säädettävä erityisistä, kyseisiä tapauksia 
koskevista käyttöedellytyksistä tai 
merkintävelvoitteista.

Or. nl

Perustelu

Kielellinen muutos. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kolmansista maista peräisin olevien (23) Kolmansista maista peräisin olevien 
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perinteisten elintarvikkeiden 
turvallisuusarvioinnissa ja -hallinnoinnissa 
olisi otettava huomioon niiden turvallinen 
käyttöhistoria alkuperämaana olevassa 
kolmannessa maassa. Turvalliseen 
käyttöhistoriaan ei pitäisi sisällyttää 
käyttöä muuhun kuin 
elintarviketarkoitukseen tai muuta kuin 
osana tavanomaista ruokavalioita 
tapahtuvaa käyttöä. Elintarvikkeen 
saattaminen yhteisön markkinoille olisi
sallittava sen jälkeen kun tällaista 
aikomusta koskeva ilmoitus on tehty, jos 
jäsenvaltiot ja
elintarviketurvallisuusviranomainen eivät 
ole esittäneet turvallisuutta koskevia, 
tieteelliseen näyttöön – esimerkiksi 
kielteisiä terveysvaikutuksia koskeviin 
tietoihin – perustuvia vastaväitteitä.

perinteisten elintarvikkeiden 
turvallisuusarvioinnissa ja -hallinnoinnissa 
olisi otettava huomioon niiden turvallinen 
käyttöhistoria alkuperämaana olevassa 
kolmannessa maassa. Turvalliseen 
käyttöhistoriaan ei pitäisi sisällyttää 
käyttöä muuhun kuin 
elintarviketarkoitukseen tai muuta kuin 
osana tavanomaista ruokavalioita 
tapahtuvaa käyttöä. Elintarvikkeen 
saattaminen yhteisön markkinoille on
sallittava sen jälkeen kun tällaista 
aikomusta koskeva ilmoitus on tehty, jos 
jäsenvaltiot ja/tai
elintarviketurvallisuusviranomainen eivät 
ole esittäneet turvallisuutta koskevia, 
tieteelliseen näyttöön – esimerkiksi 
kielteisiä terveysvaikutuksia koskeviin 
tietoihin – perustuvia vastaväitteitä ja 
mikäli eettisiä huolenaiheita ei ole 
esitetty.

Or. nl

Perustelu

On oltava selvää, että jäsenvaltiot ja/tai elintarviketurvallisuusviranomainen voivat esittää 
näkemyksensä. Vaikka tuote olisikin turvallinen, voi siihen liittyä eettisiä ongelmia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevää 
eurooppalaista työryhmää, joka on 
perustettu 16 päivänä joulukuuta 1997 
tehdyllä komission päätöksellä, on
tarvittaessa kuultava uuselintarvikkeiden 
markkinoille saattamiseen liittyvistä 
eettisistä kysymyksistä lausuntojen 
saamiseksi. Tarvittaessa voidaan toteuttaa 
Eurobarometri-mielipidekysely sen 
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selvittämiseksi, millaisia eettisiä 
mielikuvia uuselintarvikkeet herättävät 
Euroopan kansalaisissa. 

Or. nl

Perustelu

On otettava huomioon mahdollisuus, että yhteiskunta pitää uutta elintarviketta 
syömäkelvottomana eettisistä syistä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella pyritään luomaan 
perusta ihmisten elämän ja terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, 
ympäristön ja kuluttajien etujen 
korkeatasoisen suojelun varmistamiselle 
siten, että taataan sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta.

Or. nl

Perustelu

Ihmisten terveyden, ympäristön, eläinten hyvinvoinnin ja kuluttajien etujen korkeatasoinen 
suojelu on ensisijaisen tärkeää.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kloonatuista eläimistä tai niiden 
jälkeläisistä tuotettuihin elintarvikkeisiin. 
Komissio esittää ennen 20 artiklassa 
mainittua voimaantulopäivää 
kertomuksen, jossa tarkastellaan 
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kloonattuja eläimiä koskevaa tilannetta. 
Kertomus lähetetään Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa 
yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.

Or. nl

Perustelu

Päätöstä kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä tuotettujen elintarvikkeiden tuomisesta 
markkinoille ei pitäisi tehdä komitologiapäätöksellä, vaan siitä pitäisi päättää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston erityisellä asetuksella, joka perustuu yhteispäätösmenettelyyn.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Elintarviketyypin kuulumisesta tämän 
asetuksen soveltamisalaan voidaan 
tarvittaessa päättää 14 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Elintarviketyypin kuulumisesta tämän 
asetuksen soveltamisalaan voidaan 
tarvittaessa päättää 14 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. nl

Perustelu

Euroopan parlamentin oikeus päättää osaltaan siitä, mihin elintarvikkeisiin tätä asetusta 
sovelletaan, on säilytettävä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi käytetään seuraavia 
määritelmiä:

2. Seuraavat määritelmät koskevat 
yhteisön markkinoille 15 päivän 
toukokuuta 1997 jälkeen tulleita 
elintarvikkeita:
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Or. nl

Perustelu

Komission ehdotuksen selventäminen ja yksinkertaistaminen.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

i) elintarviketta, jota ei ole yhteisössä 
käytetty merkittävässä määrin 
ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997; Elintarvikkeen käyttöä 
yksinomaan ravintolisänä tai 
ravintolisässä ei kuitenkaan pidä katsoa 
riittäväksi 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;

i) elintarviketta, mikro-organismi(t) 
mukaan lukien, jonka turvallisen käytön 
historiaa elintarvikkeena ei vielä ole 
vahvistettu yhteisössä;

Or. nl



PE409.414v01-00 18/37 PR\730938FI.doc

FI

Perustelu

On korostettava niiden elintarvikkeiden turvallista käyttöä, jotka on tuotu markkinoille 
15. toukokuuta 1997 jälkeen.

Tarkistus 20

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;

ii) kasvista johdettua tai eläimestä peräisin 
olevaa elintarviketta, kun kasviin ja 
eläimeen sovelletaan ei-perinteisiä 
jalostustekniikoita, pois lukien 
kloonatuista eläimistä ja niiden 
jälkeläisistä peräisin olevat elintarvikkeet;

Or. nl

Perustelu

Päätöstä kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä tuotettujen elintarvikkeiden tuomisesta 
markkinoille ei pitäisi tehdä komitologiapäätöksellä, vaan siitä pitäisi päättää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston erityisellä asetuksella, joka perustuu yhteispäätösmenettelyyn.

Tarkistus 21

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, mukaan lukien, 
mutta ei ainoastaan elintarvikkeet, jotka 
on valmistettu nanoteknologian avulla, 
kun tämä menetelmä aiheuttaa 
elintarvikkeen koostumuksessa tai 
rakenteessa muutoksia, jotka vaikuttavat 
sen ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai 
ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin;

Or. nl
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Perustelu

Jotta elintarvike lasketaan uudeksi riittää, että uusi tuotantomenetelmä vaikuttaa sen 
ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin.

Tarkistus 22

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 50 vuoden ajan ja 
kuuluu edelleen suuren väestönosan 
tavanomaiseen ruokavalioon;

Or. nl

Perustelu

Selkeyttää määritelmiä.

Tarkistus 23

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. nl
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

c a) 'kloonatuilla eläimillä' eläimiä, jotka 
on tuotettu sukupuolettomalla ja 
keinotekoisella jäljennösmenetelmällä 
yksittäisen eläimen geneettisesti identtisen 
tai melkein identtisen jäljennöksen 
tuottamiseksi;

Or. nl

Perustelu

Selkeyttää määritelmiä.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

c b) 'kloonattujen eläinten jälkeläisillä' 
eläimiä, jotka on tuotettu sukupuolisen 
lisääntymisen kautta siten, että ainakin 
toinen vanhemmista oli kloonattu eläin;

Or. nl

Perustelu

Selkeyttää määritelmiä.
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Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

c c) 'tuotettu nanoteknologian avulla' 
tarkoittaa tuotetta, joka sisältää 
synteettisiä aineita, joiden pituus, leveys 
tai syvyys on enintään 100 nm, tai niistä 
koostuvaa tuotetta, tai tuotetta, joka on 
valmistettu niiden avulla.

Or. nl

Perustelu

Selkeyttää määritelmiä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio kerää tietoja jäsenvaltioista 
ja/tai elintarvikealan toimijoilta 
määrittääkseen, missä määrin elintarvike 
kuuluu tämän asetuksen soveltamisalan 
piiriin.

Or. nl

Perustelu

Komission ehdotuksen selventäminen ja yksinkertaistaminen. On oltava selvää, mistä 
komissio on vastuussa, kun asetus tulee voimaan. 
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Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

Sellaisia tapauksia varten, joiden osalta 
komissiolla ei ole tietoa elintarvikkeen 
käytöstä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää 
toukokuuta 1997, komissio vahvistaa 
sovellettavan menettelyn viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. nl

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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’. 
Komissio julkistaa yhteisön luettelon ja 
pitää sitä yllä komission verkkosivuston 
erityisellä, julkisesti luettavalla sivulla.

Or. nl

Perustelu

Tiedottaminen kuluttajille, tuottajille ja muille asianosaisille on ensisijaisen tärkeää.
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Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhteisön luetteloon ei saa sisällyttää 
kloonatuista eläimistä tai niiden 
jälkeläisistä peräisin olevia 
elintarvikkeita.

Or. nl

Perustelu

Päätös kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä tuotettujen elintarvikkeiden tuomisesta 
markkinoille pitäisi tehdä Euroopan parlamentin ja neuvoston erityisellä asetuksella, joka 
perustuu yhteispäätösmenettelyyn.

Tarkistus 31

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 
eikä eläinten terveyttä, kun sitä käytetään 
tavanomaisin edellytyksin;

Or. nl

Perustelu

Myös eläinten terveys on tässä yhteydessä tärkeää.



PE409.414v01-00 24/37 PR\730938FI.doc

FI

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Euroopan ympäristökeskuksen 
lausunto siitä, missä määrin 
tuotantoprosessi ja käyttö tavanomaisin 
edellytyksin aiheuttavat vahinkoa 
ympäristölle, on otettava arvioinnissa 
huomioon.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää ottaa myös ympäristönäkökohdat huomioon yhteisön luetteloa koskevien ehtojen 
asettamisessa.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

c b) luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunto siitä, 
missä määrin eettinen tarkastelu 
aiheuttaa vastaväitteitä, on otettava 
arvioinnissa huomioon.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää ottaa myös eettiset näkökohdat huomioon yhteisön luetteloa koskevien ehtojen 
asettamisessa.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yhteisön luetteloa päivitetään tässä 
asetuksessa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Ottaen huomioon, että yhtenäisestä hyväksymismenettelystä ei vielä ole päätetty 
demokraattisesti, on epäselvää, onko tämä menettely lopultakaan parhaiten soveltuva 
menettely uutuuselintarvikkeita varten.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl
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Perustelu

Kun otetaan huomioon, että komission ehdotuksen 12 artiklaan esitetään tarkistuksia, on 
komission ehdotuksen 7 artiklan 3 kohta syytä poistaa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisön luetteloa on päivitettävä 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun ajan 
päättymistä tämän asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien muuttamiseksi asetuksen 
(EY) N:o [yhtenäinen menettely] 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen niin, että tämän artiklan 
3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
erityismerkinnät eivät enää sisälly 
luetteloon edellyttäen, että hyväksytty 
elintarvike täyttää edelleen tässä 
asetuksessa säädetyn edellytyksen.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että komission ehdotuksen 12 artiklaan esitetään tarkistuksia, on 
komission ehdotuksen 7 artiklan 4 kohta syytä poistaa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Hyväksymismenettely
1. Hakijan on toimitettava komissiolle 
seuraavat tiedot:
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(a) hakijan nimi ja osoite; 
(b) elintarvikkeen nimi ja ominaispiirteet, 
käytetty tuotantoprosessi mukaan 
luettuna,
(c) uuselintarvikkeen tai uuden 
elintarvikkeen ainesosan 
luonnontieteellisiä ja kemiallisia 
ominaisuuksia koskevat tiedot; 
(d) epäpuhtausprofiilia koskevat tiedot 
tavanomaista valmistusta varten 
(e) uuden elintarvikkeen ainesosan 
yksilöllisyyttä ja puhtautta koskeva 
eritelmä; 
(f) tuotantomenetelmän ja valmistuksen 
yksityiskohtainen kuvaus; 
(g) jäljennös suoritetuista tutkimuksista, 
mukaan lukien riippumattomat ja 
vertaisarviointiin perustuvat tutkimukset, 
mikäli sellaisia on käytettävissä, ja 
mahdollinen muu aineisto sen 
toteamiseksi, että elintarvike on 6 
artiklassa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen;
(h) asianmukaisin tiedoin varustettu 
analyysi, joka osoittaa, että elintarvikkeen 
ominaisuudet eivät poikkea sen 
tavanomaisen vastineen ominaisuuksista, 
ottaen huomioon tällaisten 
ominaisuuksien luontaisen vaihtelun 
hyväksyttävät rajat; 
(i) soveltuvissa tapauksissa elintarvikkeen 
tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden 
markkinoille saattamista koskevat ehdot, 
käyttöä ja käsittelyä koskevat erityisehdot 
mukaan luettuina;
(j) soveltuvissa tapauksissa ehdotus 
markkinoille saattamisen jälkeen 
suoritettavasta seurannasta 
ihmisravinnoksi tarkoitetun 
elintarvikkeen käytön osalta; 
(k) vakiomuotoinen tiivistelmä asiaa 
koskevasta aineistosta.
2. Komissio lähettää hakemuksen 
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14 päivän kuluessa sen 
vastaanottamisesta 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle. 
Elintarviketurvallisuusviranomainen 
antaa viimeistään yhdeksän kuukauden 
kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta 
lausuntonsa komissiolle. 
3. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
siitä, sisällytetäänkö elintarvike yhteisön 
luetteloon. Yhteisön luettelon 
päivittämistä koskevasta menettelystä 
päätetään 14 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.

Or. nl

Perustelu

Ottaen huomioon, että yhtenäisestä hyväksymismenettelystä ei vielä ole päätetty 
demokraattisesti, on epäselvää, onko tämä menettely lopultakaan parhaiten soveltuva 
menettely uutuuselintarvikkeita varten. Ehdotettu menettely on pitkälti sen menettelyn 
mukainen, joka on vahvistettu muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 
2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 ja joka 
on laadittu huolellisesti kuluttajien suojeleminen ja ympäristönsuojelu mielessä pitäen, ja 
lisäksi tässä on otettu huomioon uusin uuselintarvikkeita varten kehitetty erityismenettely.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

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

Elintarviketta ei tällöin saateta yhteisön 
markkinoille, ja edellä olevaa 5–7 artiklaa 
sovelletaan.

Or. nl
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Perustelu

Tätä artiklaa mukautetaan 7 a artiklan huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 39

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 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. Kyseiset tekniset ohjeet ja välineet 
julkistetaan viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta asiaa koskevilla 
komission verkkosivuilla.

Or. nl

Perustelu

Komission on avustettava ja tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä tähän asetukseen 
liittyvien hakemusten laatimisessa ja jättämisessä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan uuselintarvikkeen 
turvallisuutta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 

Arvioidessaan uuselintarvikkeen 
turvallisuutta 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 

(a) verrattava tarvittaessa, onko elintarvike 
yhtä turvallinen kuin yhteisön markkinoilla 
jo olevaan vertailukelpoiseen 
elintarvikeluokkaan kuuluva elintarvike tai 

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

elintarvike, joka uuselintarvikkeella on 
tarkoitus korvata;

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

(b) otettava huomioon:

(i) kolmannesta maasta peräisin olevan 
perinteisen elintarvikkeen osalta 
elintarvikkeen turvallinen käyttöhistoria;
(ii) uuselintarvikkeen koostumus, 
erityisesti sen sisältämien muiden kuin 
ravintoaineiden ja luonnonmyrkkyjen 
määrät;
(iii) uuden elintarvikkeen ainesosan 
valmistusmenetelmä ja ominaispiirteet;
(iv) uuselintarvikkeen mahdollinen 
allergeenisuus;
(v) uutta elintarvikkeen ainesosaa 
koskevat aineenvaihduntaa ja 
toksikokinetiikkaa tarkastelevat 
tutkimukset;
(vi) uuden elintarvikkeen ainesosan 
myrkyllisyyttä eläimille koskevat 
tutkimukset; 
(vii) ihmisen sietokykyä uudelle 
elintarvikkeen ainesosalle koskevat 
tutkimukset.

Or. xm

Perustelu

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on arvioidessaan uuselintarvikkeiden turvallisuutta 
tarkasteltava myös näkökohtia, jotka koskevat uuselintarvikkeiden koostumusta, 
allergeenisuutta ja myrkyllisyyttä.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietosuoja Luottamuksellisuus

Or. nl

Tarkistus 42

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 ja hakemuksen 
tukena olevien asianmukaisten ja 
todennettavissa olevien tietojen perusteella 
voidaan valmistusta koskevat tiedot 
käsitellä luottamuksellisina. Tällöin on 
esitettävä todennettavat perustelut.

2. Komissio päättää hakijaa kuultuaan, 
mitkä valmistusta koskevat tiedot 
käsitellään luottamuksellisina.
3. Elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon vastaanotettuaan komissio 
julkistaa seuraavat tiedot:
a) hakijan nimi ja osoite;
b) kuvaus, jonka perusteella elintarvike 
tai elintarvikkeen ainesosa voidaan 
tunnistaa;
c) elintarvikkeen tai elintarvikkeen 
ainesosan ennustettu käyttö;
d) asiakirja-aineiston sisältö, lukuun 
ottamatta sen luottamuksellisia osia;
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e) asianmukaisesti täytetyn hakemuksen 
vastaanottopäivämäärä.

Or. nl

Perustelu

Käsillä olevaan asetukseen olisi sisällytettävä toimenpiteitä, jotka tällä hetkellä kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 1852/2001 soveltamisalaan. Viime mainittu asetus kumoutuu kun tämä 
asetus tulee voimaan.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o [yhtenäinen 
menettely] muuttaminen

Poistetaan.

Muutetaan asetus (EY) N:o [yhtenäinen 
menettely] seuraavasti:
(1) Korvataan otsikko seuraavasti:
”Elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien, elintarvikearomien ja 
uuselintarvikkeiden yhtenäisestä 
hyväksymismenettelystä annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o XXX/XXX”
(2) Korvataan 1 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohta seuraavasti: 
“1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa ja uuselintarvikkeissa tai 
niiden pinnalla käytettävien tai 
käytettäviksi tarkoitettujen 
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-
entsyymien, elintarvikearomien ja 
elintarvikearomien raaka-aineiden, 
jäljempänä ’aineet’ tai ’tuotteet’ 
yhtenäinen arviointi- ja 
hyväksymismenettely, jäljempänä 
’yhtenäinen menettely’, jolla edistetään 
elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta 
yhteisössä sekä ihmisten terveyden ja 
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kuluttajien etujen suojelun korkeaa 
tasoa.”
(3) Korvataan 1 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
“2. Yhtenäinen menettely tarjoaa puitteet 
niiden aineiden ja tuotteiden luettelojen 
päivitystä koskeville menettelyllisille 
yksityiskohdille, joiden markkinoille 
saattaminen hyväksytään yhteisössä 
asetusten (EY) N:o AAA/2007, (EY) 
N:o BBB/2007, (EY) N:o CCC/2007 ja 
(EY) N:o DDD/DDDD nojalla, 
jäljempänä ’alakohtaiset 
elintarvikesäädökset’.”
(4) Korvataan ilmaisu ’aine’ tai ’aineet’ 
ilmaisulla ’aine tai tuote’ tai ’aineet tai 
tuotteet’ 1 artiklan 3 kohdassa, 2 artiklan 
1 ja 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 
12 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklassa. 
(5) Korvataan 2 artiklan otsikko 
seuraavasti:
”Aineita tai tuotteita koskeva yhteisön 
luettelo”
(6) Lisätään 4 artiklaan 3 kohta 
seuraavasti:
“3. Erilaisten alakohtaisten 
elintarvikesäädösten soveltamisalaan 
kuuluvien yhteisön luetteloiden 
päivittämiseksi riittää yksi ainetta tai 
tuotetta koskeva hakemus, jos hakemus 
täyttää kunkin alakohtaisen 
elintarvikesäädöksen vaatimukset.”
(7) Lisätään 6 artiklan 1 kohdan alkuun 
virke seuraavasti: 
”Jos on olemassa tieteellisesti perustellut 
syyt epäillä turvallisuutta, hakijalta on 
pyydettävä yksilöityjä riskinarviointiin 
liittyviä täydentäviä tietoja.

Or. nl
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Perustelu

Komission ehdotuksen 19 artikla poistetaan 7 a artiklan huomioon ottamiseksi.
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksella tarkistetaan uuselintarvikkeista annettua asetusta (EY) N:o 258/97. 
Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja keskittää hyväksymismenettelyä ja uuselintarvikkeiden 
markkinoille saattamista. On siis päätetty, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Esittelijä katsoo, 
että mikäli päätetään antaa uutta lainsäädäntöä, on kyseisen lainsäädännön tavoitteen oltava 
täysin selvä. 

Esittelijän mielestä pyritään uudella uuselintarvikkeita koskevalla asetuksella saavuttamaan 
elintarviketurvallisuuden, kuluttajiensuojelun, ympäristönsuojelun ja eläinten terveyden 
suojelun korkea taso ottaen kaiken aikaa huomioon ennalta varautumisen periaate, sellaisena 
kuin se on vahvistettu 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 178/20021, Kaikki muut 
tavoitteet ovat toissijaisia.

Uuselintarvikkeet eivät myöskään saa aiheuttaa vaaraa kuluttajille tai johtaa heitä harhaan. 
Mikäli uusilla elintarvikkeilla on tarkoitus korvata jokin muu elintarvike, eivät kyseiset 
uuselintarvikkeet saa olla ravitsemuksellisesti huonompia kuluttajan kannalta.

Komission ehdotuksessa pyritään selkiyttämään uuselintarvikkeen ja siihen liittyvien 
käsitteiden määritelmää. Esittelijä on tästä tavoitteesta samaa mieltä, mutta syyttää komissiota 
siitä, että se ei ole onnistunut pyrkimyksissään. Komission ehdotuksesta puuttui selkeitä 
määritelmiä ja esittelijä on näin ollen selventänyt määritelmiä ja tarvittaessa täydentänyt niitä 
uusilla määritelmillä. Esimerkkeinä mainittakoon kloonatuista eläimistä peräisin olevat 
elintarvikkeet sekä nanoteknologian avulla tuotetut elintarvikkeet. 

Esittelijä pitää hyvin tärkeänä sitä, että kloonatuista eläimistä peräisin olevat elintarvikkeet on 
suljettava uuselintarvikkeita koskevan asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Koska 
kyseisten elintarvikkeiden suotavuudesta ei vielä ole päästy demokraattiseen 
yhteisymmärrykseen ja ottaen erityisesti huomioon eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
näkökohdan, ei päätöksen tekemistä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin 
olevien elintarvikkeiden tuomisesta markkinoille voida jättää komitologiamenettelyn varaan. 
Kysymys on ratkaistava Euroopan parlamentin ja neuvoston asiaan liittyvän ja 
yhteispäätösmenettelyn kautta annetun asetuksen avulla. On myös otettava huomioon 
mahdollisuus, että yhteiskunta saattaa pitää uutta elintarviketta syömäkelvottomana eettisistä 
syistä.

Kaikki uuselintarvikkeiden hyväksyntää koskevat hakemukset toimitetaan komissiolle, niiden 
on täytettävä tässä asetuksessa vahvistetut kriteerit, ja ne ohjataan sen jälkeen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), joka suorittaa turvallisuusarvioinnit. 
Arviointiin on sisällytettävä myös eettisiä ja ympäristöön liittyviä näkökohtia. Siksi 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän ja 
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Euroopan ympäristökeskuksen lausunnot on otettava turvallisuusarvioinnissa huomioon. 
Komissio lupaa nykyään kuluttajille ja kansalaisille huolehtivansa ympäristöä ja eläinten 
hyvinvointia koskevista näkökohdista, osittain myös ilmastonmuutokseen ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvien ongelmien vuoksi, ja siksi on unionin politiikan oltava kattavaa ja 
asianmukaista kaikilla asianomaisilla lainsäädäntöaloilla, mikä tarkoittaa siis myös 
uuselintarvikkeita koskevaa asetusta. 

Komissio pyrkii ehdotuksellaan tekemään hyväksymismenettelystä tehokkaamman ja 
avoimemman sekä parantamaan sen täytäntöönpanoa.  Tämä edistää asetuksen parempaa 
soveltamista ja lisää kuluttajien valtaa ja valinnanmahdollisuuksia, koska heille on annettu 
enemmän tietoa. Komissio on tässäkin tapauksessa ottanut harha-askeleen katsomalla, että 
uuselintarvikkeita koskevaan asetukseen voidaan soveltaa samaa yhdennettyä 
hyväksymismenettelyä kuin elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, 
elintarvikearomien tapauksessa. Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät vielä ole tehneet 
demokraattista päätöstä yhtenäisestä hyväksymismenettelystä. Esittelijä on siksi päättänyt 
ehdottaa hyväksymismenettelyä, joka pohjautuu muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
22. syyskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1829/20031 vahvistettuun menettelyyn ja joka on laadittu huolellisesti kuluttajien 
suojeleminen ja ympäristönsuojelu mielessä pitäen, ja lisäksi siinä on otettu huomioon uusin 
uuselintarvikkeita varten kehitetty erityismenettely.

Kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden osalta komissio haluaa 
yksinkertaistaa niiden hyväksyntää ja arvioida niiden turvallisuutta turvallista käyttöä 
alkuperämaassa koskevien kokemusten perusteella. Kolmansista maista peräisin olevien 
perinteisten elintarvikkeiden osalta on tärkeää määrittää täsmällisesti, mikä on riittävän pitkä 
turvallisen käytön ajanjakso, jotta taataan tuotteen käytön turvallisuus, ja tästä syystä esittelijä 
ehdottaa 50 vuoden ajanjaksoa sen sijaan, että viitataan vaikeasti määriteltävään "sukupolven" 
mittaiseen ajanjaksoon. 

Komission ehdotuksessa pyritään huolehtimaan jossain määrin tämän asetuksen mukaisesti 
jätettyjen hakemusten tietojen suojelusta viiden vuoden ajan. Tämä on esittelijän mielestä 
hämmästyttävää, koska komissio sovelsi aivan toisenlaista lähestymistapaa, kun yhtenäistä 
hyväksymismenettelyä käsiteltiin Euroopan parlamentissa. Komissio katsoi tuolloin, että 
tietojen suojelemista koskeva järjestelmä johtaisi sääntelyn, valvontajärjestelmien 
monimutkaisuuden ja hallinnollisten menettelyjen lisääntymiseen. Lisäksi 
tietosuojajärjestelmä voisi haitata turvallisten ja asianomaisen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien tuotteiden vapaata liikkumista, mikä on EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 
mukaisesti toteutetun toimenpiteen tavoitteiden vastaista. 

Tämäntapainen epäjohdonmukaisuus komission lainsäädäntöehdotuksissa on hyvin 
valitettavaa. Esittelijä ehdottaa siksi, että valmistustietojen luottamuksellisuuteen sovelletaan 
järjestelmää, joka on vahvistettu 20. syyskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) 
N:o 1852/20012 yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta.
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Komission ehdotuksessa pyritään siihen, että jäsenvaltioiden on määrättävä seuraamuksia 
uuselintarvikkeita koskevan asetuksen säännösten rikkojille. Esittelijä painottaa voimakkaasti, 
että rikosoikeus kuuluu aina jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. On hyvin suotavaa jättää 
jäsenvaltioiden vapaan valinnan varaan se, ovatko seuraamukset rikosoikeudellisia, 
hallinnollisia vai muunlaisia. Edellyttäen, että jäsenvaltio toimii asianmukaisella tavalla 
uuselintarvikkeita koskevan asetuksen säännösten rikkomusten osalta, se täyttää yhteisön 
lainsäädäntöön perustuvat velvoitteensa. 

Esittelijä kannattaa kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään keventämään hallinnollista taakkaa ja 
edistämään avoimuutta ja tehokkuutta. Ne eivät saa kuitenkaan koskaan toteutua 
uuselintarvikkeita koskevan asetuksen päätavoitteen, eli elintarviketurvallisuuden ja 
kuluttajiensuojelun kustannuksella. 
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