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Esipuhe

Uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 14 artiklassa edellytetään, että viimeistään viiden vuoden
kuluttua asetuksen voimaantulosta ja saadun kokemuksen perusteella komissio toimittaa neuvostolle ja
Euroopan parlamentille kertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta. Tämä keskusteluasiakirja ja
kuulemismenettelyssä esiin tulleet reaktiot muodostavat uuselintarvikeasetusta käsittelevän raportin
perustan. Asiakirja on laadittu kuulemismenettelyn helpottamiseksi. Asiakirja laitetaan kiertoon, jotta
saataisiin palautetta uuselintarvikeasetuksen täytäntöönpanosta sekä mahdollisia parannusehdotuksia.
Asian parissa työskentelevät yksiköt voivat sitten käyttää palautetta hyväkseen raporttia ja mahdollista
ehdotusta laatiessaan.
Keskusteluasiakirjassa luodaan yleiskatsaus uuselintarvikeasetukseen ja sen täytäntöönpanoon ja
esitetään joitakin merkittäviä näkökohtia, joita on tullut tämän asetuksen osalta esiin. Asiakirjassa
hahmotellaan lisäksi useita vaihtoehtoja näiden näkökohtien käsittelemiseksi.
Vaihtoehdot ovat vain suuntaa-antavia, eivätkä ne edusta komission tai sen yksiköiden ehdotonta
kantaa suuntaan tahi toiseen. Myös vaihtoehtoiset keskusteluasiakirjassa esiin otettuja näkökohtia
koskevat ehdotukset otetaan mielellään vastaan.
Palautetta voi mielellään esittää muistakin uuselintarvikeasetukseen liittyvistä näkökohdista kuin niistä,
joita on käsitelty tässä asiakirjassa. Uuselintarvikeasetuksen kaikkia näkökohtia koskevat kommentit
ovat tervetulleita, vaikkakin kommenteissa olisi keskityttävä muihin kuin geneettisesti muunnettuihin
uuselintarvikkeisiin. Keskustelu on rajattu muihin kuin tällaisia organismeja sisältäviin
uuselintarvikkeisiin sen vuoksi, että Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävinä on jo kaksi
geneettisesti muunnettujen uuselintarvikkeiden hyväksymistä ja jäljitettävyyttä käsittelevää
lainsäädäntöehdotusta. Tässä keskusteluasiakirjassa keskitytään tämän vuoksi pääasiassa sellaisiin
uuselintarvikkeisiin ja elintarvikkeiden uusiin ainesosiin, jotka eivät muodostu geneettisesti
muunnetuista organismeista, sisällä niitä tai ole niistä peräisin.

Pyydämme kommenttejanne tästä keskusteluasiakirjasta ja kaikista muistakin
uuselintarvikeasetusta koskevista näkökohdista, kunhan ne liittyvät muihin kuin geneettisesti
muunnettuihin elintarvikkeisiin.

Kommenttien jättämisen määräaika: 30. syyskuuta 2002

Kirjalliset kommentit olisi toimitettava seuraavaan osoitteeseen:
SANCO-NOVELFOOD@cec.eu.int
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1. UUSELINTARVIKEASETUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN

1.1 Mitkä ovat uuselintarvikeasetuksen tavoitteet?

Uuselintarvikeasetus annettiin 27. tammikuuta 1997, ja se tuli voimaan 15. toukokuuta 1997. Sen
päätavoitteena on
•  suojata sisämarkkinoiden toiminta yhteisössä1

•  suojella kansanterveyttä.2

Uuselintarvikeasetuksessa vahvistetaan näiden tavoitteiden mukaisesti yhteisön järjestelmä
uuselintarvikkeiden hyväksymiseksi ennen niiden saattamista markkinoille.3  
Asetuksessa vahvistetaan yksi ainoa päivämäärä eli 15. toukokuuta 1997, jonka jälkeen
uuselintarvikkeiden markkinoille saattaminen yhteisössä edellyttää turvallisuusarviointiin perustuvaa
hyväksyntää. Niihin elintarvikkeisiin, joita oli ennen tuota päivämäärää saatavilla ainoastaan joidenkin
jäsenvaltioiden markkinoilla, sovelletaan vastavuoroista tunnustamista, millä varmistetaan
sisämarkkinoiden toiminta. Edellyttämällä, että kaikille uuselintarvikkeille tehdään yhtenäinen arviointi
ennen niiden saattamista yhteisön markkinoille, voidaan vakuuttaa väestö näiden elintarvikkeiden
turvallisuudesta. Tämä käytäntö poikkeaa aiemmasta tilanteesta, jolloin markkinoille saattamista
edeltäviä arviointeja ei yleensä tehty uuselintarvikkeiden osalta. Kansanterveyden suojaamiseksi
voidaan lisäksi tarvittaessa vahvistaa uuselintarvikkeiden käyttöä koskevia ehtoja.
1.2 Mitä uuselintarvikkeet ovat?

1.2.1 Uuselintarvikkeen määritelmä

Uuselintarvikeasetuksessa uuselintarvikkeiksi määritellään elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat,
joiden käyttö ihmisravintona oli yhteisössä hyvin vähäistä ennen 15. toukokuuta 1997. Näiden
elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien on lisäksi kuuluttava tiettyihin ryhmiin eli niiden on
oltava elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia, 
•  jotka sisältävät direktiivissä 90/220/ETY tarkoitettuja geneettisesti muunnettuja organismeja tai

koostuvat niistä
•  jotka on valmistettu geneettisesti muunnetuista organismeista mutta eivät sisällä niitä
•  joilla on uusi tai tarkoituksellisesti muutettu perusmolekyylirakenne
•  jotka koostuvat mikro-organismeista, sienistä tai levistä tai ovat niistä peräisin
•  jotka koostuvat tai ovat peräisin kasveista ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin

eläimistä, lukuun ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, jotka on saatu perinteisillä
lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjät ovat olleet turvallisia käyttää elintarvikkeina

•  joihin on sovellettu muuta kuin yleisesti käytettyä tuotantomenetelmää, kun tämä menetelmä
aiheuttaa elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien koostumuksessa tai rakenteessa
merkittäviä muutoksia niiden ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden
pitoisuuksiin.4

Uuselintarvikeryhmillä tarkoitetaan tässä keskusteluasiakirjassa näitä ryhmiä.
1.2.2 Uuselintarvikkeet käytännössä

Komissio oli helmikuuhun 2002 mennessä tehnyt päätökset kahdeksasta uuselintarvikkeesta.
Päätös elintarvikkeiden markkinoille saattamisen sallimisesta:

•  rasvalevitteet, joihin on lisätty fytosteroliestereitä
•  munankeltuaisesta peräisin olevat fosfolipidit

                                                          
1 Uuselintarvikeasetuksen johdanto-osan ensimmäinen kappale.

2 Uuselintarvikeasetuksen johdanto-osan toinen kappale.

3 Luettavuuden parantamiseksi käsite ’uuselintarvikkeet’ sisältää tässä keskusteluasiakirjassa
elintarvikkeiden uudet ainesosat.

4 Uuselintarvikeasetuksen 1 artiklan 2 kohta.
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•  Leuconostoc mesenteroides -bakteerin tuottama dekstraanivalmiste
•  suurpainepastöroinnin avulla valmistetut pastöroidut hedelmäpohjaiset tuotteet 
•  trehaloosi5

•  koaguloidut perunaproteiinit.

Päätös markkinoille saattamisen kieltämisestä:
•  valmiste ”Stevia rebaudiana Bertoni: kasvit ja kuivatut lehdet”
•  nangaipähkinät (Canarium indicum L.).

Mikään edellä mainituista tuotteista ei sisällä geneettisesti muunnettuja organismeja, koostu niistä tai
ole niistä peräisin. Yhdestä ei-geenimuunnellusta tuotteesta ja 11 geenimuunnellusta tuotteesta on
kuitenkin ilmoitettu uuselintarvikeasetuksen mukaista yksinkertaistettua menettelyä käyttäen (ks. liite
2).
1.3 Mikä ei ole uuselintarvike?

1.3.1 Elintarvikkeet, joita käytettiin ihmisravintona ennen 15. toukokuuta 1997

Uuselintarvikkeita eivät ole elintarvikkeet, joita käytettiin ihmisravintona huomattavassa määrin
yhteisön alueella ennen 15. toukokuuta 1997. Tämä periaate pätee myös silloin, kun elintarvike kuuluu
johonkin uuselintarvikeryhmään.
”Käyttö ihmisravintona huomattavassa määrin yhteisön alueella” -luonnehdinnan on tässä yhteydessä
tulkittu tarkoittavan, että elintarviketta oli yleisesti saatavilla yhteisössä. Jos elintarviketta sai
esimerkiksi vain apteekeista yhteisön alueella, tätä ei pidetä osoituksena sen huomattavasta käytöstä
ihmisravintona. Jos elintarviketta sen sijaan sai tavallisista ruokakaupoista, tätä pidetään osoituksena
sen laajamittaisesta käytöstä ihmisravintona.
1.3.2  Uuselintarvikeryhmiin kuulumattomat elintarvikkeet

Jotta elintarviketta pidettäisiin uuselintarvikkeena, sen on kuuluttava johonkin uuselintarvikeryhmään.
Tämä pätee, vaikka elintarvike ei olisi ollut laajamittaisessa käytössä ihmisravintona yhteisön alueella
ennen 15. toukokuuta 1997.
1.3.3 Elintarvikelisäaineet, aromiaineet ja uuttamisliuottimet

Uuselintarvikeasetuksen ulkopuolelle on jätetty elintarvikkeet, joille myönnetään lupa niihin
sovellettavien yhteisön lainsäädäntöön kuuluvien säännösten mukaisesti. Nämä tuotteet ovat eri
direktiivien alaan kuuluvia elintarvikelisäaineita, aromiaineita ja uuttamisliuottimia.6
Suojatoimenpiteenä on kuitenkin huomattava, että asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen
edellyttää, että kyseisissä direktiiveissä säädetyt suojatasot vastaavat uuselintarvikeasetuksen
suojatasoa.7 
1.3.4 Uudet elintarvikevalmisteet, joissa on kuitenkin käytetty tuttuja ainesosia

Useimmat uudet elintarvikkeet ovat vain uudenlaisia valmisteita, joihin on käytetty tavanomaisin
keinoin saatuja tuttuja ainesosia ja joiden käyttö on jo osoittautunut turvalliseksi, eivätkä ne näin ollen
kuulu mihinkään mainituista uuselintarvikeryhmistä. Esimerkiksi suklaapatukan uusi täyte tai jogurtin
uusi maku kehitetään tavallisesti käyttämällä sellaisia elintarvikkeiden ainesosia, joita yhteisössä
käytetään yleisesti samantyyppisissä elintarvikkeissa, sekä hyväksyttyjä elintarvikelisäaineita ja
aromiaineita. Useimpia yhteisön markkinoille vuosittain tulevista uusista elintarvikkeista ei tästä syystä
pidetä uuselintarvikkeina. 

                                                          
5 Lisätietoja näistä liitteessä 1.

6 Uuselintarvikeasetuksen 2 artiklan 1 kohta.

7 Uuselintarvikeasetuksen 2 artiklan 2 kohta. On huomattava, että koska uuselintarvikeasetuksen
”suojataso” ei pysy aina samana tai ole ilmaistavissa määrällisesti, tätä ehtoa näyttäisi olevan
vaikea soveltaa käytännössä.
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1.4 Menettelyt sen määrittämiseksi, onko kyseessä uuselintarvike

1.4.1 Hakijan ja jäsenvaltion harkinta – onko tuote uuselintarvike?

Menettely käynnistyy mahdollisen hakijan pohtiessa, onko hänen tuotteensa uuselintarvike, ja kerätessä
näyttöä asiansa tueksi. Jos asiassa on epäselvyyksiä, hakija saattaa päätyä kysymään neuvoa komission
virkamiehiltä tai jäsenvaltioilta. Komission virkamiehet ohjaavat tällaiset kyselyt tavallisesti kyseiselle
jäsenvaltiolle. On tärkeää huomata, että käytännössä − hyväksymällä elintarviketta koskevan
hakemuksen − jäsenvaltion oletetaan päättäneen, että kyse on uuselintarvikkeesta. Jos kyseinen
jäsenvaltio ei kuitenkaan ole varma asiasta, se kysyy yleensä uuselintarvikkeita käsittelevän työryhmän
mielipidettä.8

1.4.2 Uuselintarvikkeita käsittelevän työryhmän mielipide

Toisinaan elintarvike kuuluu selkeästi johonkin uuselintarvikeryhmään mutta epäselvää on sen sijaan
se, käytettiinkö sitä ihmisravinnoksi laajamittaisesti yhteisössä ennen 15. toukokuuta 1997 ja kuuluuko
se siten uuselintarvikeasetuksen soveltamisalaan. Jos näin on, uuselintarvikkeita käsittelevän
työryhmän jäsenet tutkivat, käytettiinkö elintarviketta ihmisravinnoksi heidän maissaan ennen
15. toukokuuta 1997. Henkilön, joka saattaa tai haluaa saattaa tällaisen elintarvikkeen yhteisön
markkinoille eikä pidä sitä uuselintarvikkeena, on myös esitettävä näyttöä siitä, että kyseistä
elintarviketta käytettiin laajamittaisesti ihmisravintona yhteisössä ennen 15. toukokuuta 1997.
Vaihtoehtoisesti on tapauksia, joissa on selvää, ettei elintarviketta käytetty laajamittaisesti
ihmisravintona yhteisössä ennen 15. toukokuuta 1997, mutta ei ole selvää, kuuluuko elintarvike
johonkin uuselintarvikeryhmään. Näissä olosuhteissa uuselintarvikkeita käsittelevä työryhmä tarjoaa
foorumin, jolla pohtia asiaa ja kuulla eri osapuolia.
Näiden tiedustelujen tulokset auttavat tavallisesti työryhmää muodostamaan mielipiteensä siitä, onko
kyseessä uuselintarvike.
1.4.3 Jos kyse on uuselintarvikkeesta

Jos kyseistä elintarviketta pidetään uuselintarvikkeena, asianomainen jäsenvaltio voi hyväksyä
hakemuksen elintarvikkeen arvioimisesta uuselintarvikeasetuksen mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltio voi
tällöin ryhtyä tarvittaviin toimiin kyseisen elintarvikkeen suhteen. Jos uuselintarviketta ei esimerkiksi
ole arvioitu uuselintarvikeasetuksen mukaisesti, se saatetaan joutua vetämään pois markkinoilta.
1.4.4 Jos kyse ei ole uuselintarvikkeesta

Jos kyseistä elintarviketta ei pidetä uuselintarvikkeena, jäsenvaltiot eivät hyväksy hakemusta
elintarvikkeen arvioimiseksi uuselintarvikeasetuksen mukaisesti. Elintarvike voidaan saattaa yhteisön
markkinoille edellyttäen, että se täyttää kaikki muut soveltuvat niin yhteisön kuin jäsenvaltion
säädösvaatimukset.
1.4.5 Sovittelumenettely

Jos uuselintarvikkeita käsittelevä työryhmä ei kykene muodostamaan kantaansa, voidaan käyttää
uuselintarvikeasetuksessa säädettyä menettelyä.9 Tätä menettelyä voidaan lisäksi käyttää yleisemmin
määritettäessä, onko kyseessä uuselintarvike.10

Työryhmä on tähän mennessä kyennyt kaikissa sen tarkasteltaviksi toimitetuissa asioissa esittämään
kantansa siitä, onko kyseessä uuselintarvike. Sovittelumenettelyyn ei ole jouduttu turvautumaan.

                                                          
8 Jäsenvaltioiden asiantuntijoista muodostuva ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii komission

virkamies ja jonka tehtävänä on helpottaa uuselintarvikeasetuksen koordinoitua täytäntöönpanoa.

9 Tähän kuuluu asian vieminen pysyvään elintarvikekomiteaan uuselintarvikeasetuksen 13 artiklassa
säädetyn komiteamenettelyn mukaisesti. Ks. uuselintarvikeasetuksen 1 artiklan 3 kohta.

10 Uuselintarvikeasetuksen 1 artiklan 3 kohta.

keen
Query – would this be a decision or would it take another form?

keen
Simplify – can we just refer to this as a qualified majority?? Or should it be referred to as something else?
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1.5 Mitä kriteereitä uuselintarvikkeiden on täytettävä, jotta ne 
voidaan saattaa markkinoille?

Peruskriteerit uuselintarvikkeiden markkinointiluvan saamiseksi ovat seuraavat:
•  ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajalle
•  ne eivät saa harhauttaa kuluttajaa
•  ne eivät saa siinä määrin erota niistä elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, jotka niillä on

tarkoitus korvata, että niiden tavanomainen käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa
kuluttajalle.11

1.6 Menettelyt uuselintarvikkeen saattamiseksi yhteisön
markkinoille

Uuselintarvikkeen saattamiseksi yhteisön markkinoille on käytössä yhdenmukaistettu menettely.
Menettely alkaa ensiarvioinnilla ja voi tietyissä olosuhteissa johtaa yhteisön päätökseen.12 Tiettyjen
tuotteiden osalta on kuitenkin käytössä yksinkertaistettu menettely.
1.6.1 Päämenettely

Ensiarviointi − hakemuksen jättäminen

Ensiarvioinnin tekemiseksi henkilön, joka vastaa uuselintarvikkeen saattamisesta ensimmäisen kerran
yhteisön markkinoille, on tehtävä hakemus sille jäsenvaltiolle, jossa tuote saatetaan markkinoille
ensimmäistä kertaa. Hänen on toimitettava samalla jäljennös hakemuksesta komissiolle.13 Hakemuksen
on sisällettävä erityiset uuselintarvikeasetuksessa säädetyt tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat
•  jäljennös suoritetuista tutkimuksista ja mahdollinen muu aineisto sen toteamiseksi, että elintarvike

tai elintarvikkeen ainesosa on peruskriteerien mukainen (ks. edellä)
•  aiheellinen ehdotus elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan esillepanosta ja merkinnöistä
•  tiivistelmä asiaa koskevista asiakirjoista
•  direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetun geneettisesti muunnetun

organismin sisältävän tai tällaisesta organismista koostuvan elintarvikkeen tai elintarvikkeen
ainesosan osalta jäljennökset muista erikseen määritellyistä asiakirjoista.14

Ensiarviointi − raportti

Hakemuksen saatuaan jäsenvaltion on huolehdittava ensiarvioinnin suorittamisesta.15

Saatuaan jäsenvaltiolta ilmoituksen komissio toimittaa muille jäsenvaltioille hakijan toimittaman
tiivistelmän ja sen toimivaltaisen elintarvikearviointielimen nimen, joka tekee ensiarvioinnin.16

Toimivaltainen elintarvikearviointielin tekee ensiarvioinnista raportin17 komission julkaisemien
suositusten mukaisesti.18 Ensiarviointiraportissa esitetään tavallisesti suosituksia seuraavista:

                                                          
11 Uuselintarvikeasetuksen 3 artiklan 1 kohta.

12 Yhteisön päätöksiin viitataan uuselintarvikeasetuksessa ”luvasta päättämiseksi”, ks. esimerkiksi
7 artiklan 1 kohta.

13 Uuselintarvikeasetuksen 4 artiklan 1 kohta.

14 Uuselintarvikeasetuksen 9 artiklan 1 kohta.

15 Uuselintarvikeasetuksen 6 artiklan 2 kohta.

16 Uuselintarvikeasetuksen 6 artiklan 2 kohta.

17 Uuselintarvikeasetuksessa edellytetään, että ensiarviointiraportti laaditaan kolmen kuukauden
kuluessa tarvittavat tiedot sisältävän hakemuksen vastaanottamisesta. Tähän aikarajaan ei ole
kuitenkaan käytännössä päästy.
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•  uuselintarvikkeen käyttöehdot
•  uuselintarvikkeen nimi
•  uuselintarvikkeen ominaispiirteet
•  merkintöjä koskevat erityiset vaatimukset.

Ensiarviointiraportti − päätös täydentävästä arvioinnista

Uuselintarvikeasetuksessa edellytetään, että ensiarviointiraporttiin on sisällyttävä päätös siitä, onko
elintarvikkeelle tai elintarvikkeen ainesosalle suoritettava täydentävä arviointi.19 Näin ei ole kuitenkaan
aina tapahtunut käytännössä. Ensiarviointiraporteissa ei toisinaan ole tehty päätelmiä tai niissä on
suositeltu luvan myöntämistä kyseiselle uuselintarvikkeelle. Ilman päätelmiä raporteista ei ole ollut
paljon hyötyä. Luvan myöntämistä suosittavat raportit, vaikkeivät ne muotonsa puolesta olekaan olleet
ihanteellisia, ovat ainakin jollakin lailla ohjanneet jäsenvaltioiden ja komission päätöksentekoa, koska
ne antavat ymmärtää, että täydentävä arviointi ei ole tarpeen. Tällaiset raportit on toimitettu muille
jäsenvaltiolle huomioiden tai muistutusten esittämistä varten.20  
Jos ensiarviointiraportti edellyttää uuselintarvikkeen täydentävää arviointia tai siinä ei muuten
onnistuta pääsemään ehdottomaan tulokseen kyseisen uuselintarvikkeen osalta, yhteisön on tehtävä
päätös luvan myöntämisestä.
Ensiarviointi − raporttia koskevat huomiot ja muistutukset

Jäsenvaltio tai komissio voi kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio toimitti
ensiarviointiraportin, esittää huomioita tai perustellun muistutuksen uuselintarvikkeen saattamisesta
markkinoille, sen esillepanosta tai merkinnöistä.21 Huomiot ja muistutukset voivat koskea muitakin
kuin tieteellisiä näkökohtia. On tärkeää muistaa huomioiden ja muistutusten ero: mikäli annetaan
muistutus, yhteisön on tehtävä päätös luvan myöntämisestä, huomiolla ei puolestaan ole tätä vaikutusta.
Jos yhteisön päätöstä ei vaadita, uuselintarvike voidaan saattaa markkinoille hakijan ehdotuksen ja
ensiarviointiraportin päätelmien mukaisesti. Näissä olosuhteissa lupa myönnetään hakijan ehdotuksen
ja ensiarviointiraportin päätelmien perusteella. Tämä mahdollisuus ei ole kuitenkaan vielä toteutunut
sinä aikana, kun uuselintarvikeasetusta on sovellettu.
Yhteisön päätös

Tässä päätöksessä on määriteltävä luvan laajuus sekä tarvittaessa
•  uuselintarvikkeen käyttöehdot
•  uuselintarvikkeen nimi
•  uuselintarvikkeen ominaispiirteet
•  merkintöjä koskevat erityiset vaatimukset.22

Yhteisön päätös tehdään siirtämällä asia pysyvään elintarvikekomiteaan uuselintarvikeasetuksessa
säädetyn menettelyn mukaisesti.23 Tavallisesti komissio tekee uuselintarvikkeen sallimista koskevan
päätösluonnoksen yhteistyössä uuselintarvikkeita käsittelevän työryhmän kanssa ennen
päätösluonnoksen antamista pysyvän elintarvikekomitean käsiteltäväksi.
                                                                                                                                                                     
18 Komission suositus, annettu 29. heinäkuuta 1997, uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien

ainesosien markkinoille saattamista koskevien hakemusten tueksi toimitettavista tiedoista,
uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien markkinoille saattamista koskevien
hakemusten tueksi toimitettavien tietojen esitystavasta sekä uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden
uusien ainesosien markkinoille saattamista koskevien hakemusten arviointikertomusten
laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla.

19 Uuselintarvikeasetuksen 6 artiklan 3 kohta.

20 Uuselintarvikeasetuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

21 Uuselintarvikeasetuksen 6 artiklan 4 kohta.

22 Uuselintarvikeasetuksen 7 artiklan 2 kohta.

23 Tällä tarkoitetaan uuselintarvikeasetuksen 13 artiklassa säädettyä komiteamenettelyä.
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Geneettisesti muunnettuja organismeja sisältävien tai niistä koostuvien uuselintarvikkeiden osalta
sovelletaan lisävaatimuksia.24

1.6.2 Yksinkertaistettu menettely

Mihin elintarvikkeisiin sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä?

Ensiarviointia tai yhteisön päätösprosessia ei sovelleta tiettyihin uuselintarvikkeisiin eli niihin, joiden
katsotaan olennaisesti vastaavan olemassa olevia elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia
koostumuksensa, ravintoarvonsa, aineenvaihduntansa, käyttötarkoituksensa sekä ei-toivottujen aineiden
pitoisuuksiensa osalta ja jotka
•  on valmistettu geneettisesti muunnetuista organismeista mutteivät sisällä niitä
•  koostuvat mikro-organismeista, sienistä tai levistä tai ovat niistä peräisin
•  koostuvat tai ovat peräisin kasveista, ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin eläimistä,

lukuun ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, jotka on saatu perinteisillä lisäämismenetelmillä ja
joiden edeltäjät ovat olleet turvallisia käyttää elintarvikkeina.25

Tällaisista uuselintarvikkeista on vain tehtävä ilmoitus.26 Hakija ilmoittaa komissiolle aikovansa saattaa
markkinoille elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan ja liittää ilmoitukseensa mukaan aineistoa,
josta käy ilmi elintarvikkeen todella vastaavan olennaisesti jo olemassa olevaa elintarviketta.27  
Olennaisen vastaavuuden määrittäminen

Olennainen vastaavuus voidaan perustella kahdella tavalla. Elintarvikkeen voidaan ensinnäkin katsoa
olennaisesti vastaavan olemassa olevaa elintarviketta käytettävissä olevien ja yleisesti tunnustettujen
tieteellisten selvitysten perusteella. Määritys voi lisäksi perustua toimivaltaisen
elintarvikearviointielimen lausuntoon, jonka mukaan elintarvike vastaa olennaisesti olemassa olevaa
elintarviketta.28  
Hakijoiden on käytännössä ollut hyvin vaikeaa täyttää vaatimusta, että olennaisesta vastaavuudesta
annetun tieteellisen selvityksen on oltava yleisesti tunnustettu. Näin ollen kaikkien tähän asti
ilmoitettujen elintarvikkeiden osalta on käytetty toimivaltaisen elintarvikearviointielimen lausuntoa
olennaisesta vastaavuudesta.
Jos uuselintarvikkeen kuuluminen tähän ryhmään ei ole selvää, voidaan käyttää
uuselintarvikeasetuksessa säädettyä menettelyä.29

1.7 Miten uuselintarvikkeet on merkittävä?

Elintarvikkeisiin sovellettavien yleisten merkintävaatimusten lisäksi yhteisön päätöksellä on
tarvittaessa vahvistettava erityiset elintarvikkeiden merkintävaatimukset. Vaatimuksilla on
varmistettava, että kuluttaja saa tiedot seuraavista seikoista:
•  kaikista elintarvikkeen ominaisuuksista (kuten koostumuksesta, ravintoarvosta tai

ravitsemuksellisista vaikutuksista tai elintarvikkeen käyttötarkoituksesta), jotka osoittavat, että
                                                          
24 Yhteisön päätöksessä on otettava huomioon ympäristön turvallisuutta koskevat vaatimukset sen
takaamiseksi, että kaikki tarpeelliset toimenpiteet toteutetaan geneettisesti muunnettujen organismien
tarkoituksellisen levittämisen mahdollisesti aiheuttamien ihmisen terveydelle ja ympäristölle
haitallisten vaikutusten välttämiseksi (uuselintarvikeasetuksen 9 artiklan 2 kohta). Nämä vaatimukset
on vahvistettu direktiivissä 90/220/ETY, joka korvataan pian direktiivillä 18/2001/EY. Lisäksi
arvioitaessa hakemuksia geneettisesti muunnettuja organismeja sisältävien tai niistä koostuvien
elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien saattamiseksi markkinoille komission tai
jäsenvaltioiden on kuultava direktiivin 90/220/ETY mukaisesti perustettuja elimiä
(uuselintarvikeasetuksen 9 artiklan 2 kohta; tämä direktiivi korvataan pian direktiivillä 18/2001/EY).
25 Uuselintarvikeasetuksen 3 artiklan 4 kohta. Pelkkä elintarvikkeen aiempi käyttö ei riitä riippumatta

käytetyn ajan pituudesta, vaan näyttöä tarvitaan elintarvikkeen turvallisesta käytöstä.

26 Uuselintarvikeasetuksen 3 artiklan 4 kohta.

27 Uuselintarvikeasetuksen 5 artikla.

28 Uuselintarvikeasetuksen 3 artiklan 4 kohta.

29 Uuselintarvikeasetuksen 3 artiklan 4 kohta.
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uuselintarvike tai elintarvikkeen ainesosa ei ole enää samanlainen kuin vastaava olemassa oleva
elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa, sekä tiedot menetelmästä, jolla kyseiset ominaisuudet on
saatu aikaan

•  uuselintarvikkeessa tai elintarvikkeen uudessa ainesosassa olevista aineksista, joita ei ole
vastaavassa olemassa olevassa elintarvikkeessa ja jotka voivat vaikuttaa joidenkin väestöryhmien
terveyteen ja aiheuttaa eettisiä ongelmia

•  sisältääkö elintarvike geneettisesti muunnetun organismin, joka on tuotettu geneettisellä
muuntamistekniikalla.30

Jollei vastaavaa elintarviketta tai elintarvikkeen ainesosaa ole olemassa, on tarvittaessa toteutettava
aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuluttajalle annetaan riittävästi tietoa elintarvikkeen
tai elintarvikkeen ainesosan luonteesta.31

1.8 Uuselintarvikeasetuksen mukaisesti julkistettavat ja salattavat
tiedot

Tiettyjen uuselintarvikeasetuksen mukaisesti toimitettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta tuli
voimaan asetus 10. lokakuuta 2001.32

Asetuksella edistetään avoimuutta saattamalla julkiseen käyttöön tietyt elintarvikeasetuksen nojalla
tehtyjä hakemuksia koskevat tiedot sekä ensiarviointiraportit.33

Asetuksella suojellaan lisäksi hakijan uuselintarvikeasetuksen mukaisesti toimittamia luottamuksellisia
tietoja. Asetuksella suojataan ainoastaan ne valmistusprosessiin liittyvät luottamukselliset tiedot ,
joiden paljastaminen voisi vahingoittaa hakijan kilpailuasemaa.34 Komissio, jäsenvaltiot ja
toimivaltaiset elintarvikearviointielimet eivät saa paljastaa näitä tietoja, ellei se ole välttämätöntä
ihmisten terveyden suojelemiseksi.35

1.9 Menettelyt uuselintarvikkeiden poistamiseksi markkinoilta
yhteisössä

Vaarallisten elintarvikkeiden poistamiseksi yhteisön markkinoilta on käytössä yleisiä menettelyjä, ja
niitä sovelletaan luonnollisesti niin uuselintarvikkeisiin kuin tavanomaisiin elintarvikkeisiin.
Jos uuselintarvikeasetuksen nojalla sallitun uuselintarvikkeen osalta syntyy markkinoille saattamista
edeltävästä arvioinnista huolimatta turvallisuusongelmia, voidaan käyttää erityisiä tässä asetuksessa
säädettyjä menettelyjä.
Uuselintarvikeasetuksen mukaisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan käytön rajoittaminen tai
keskeyttäminen on perusteltua ainoastaan, jos elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa aiheuttaa vaaraa
ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Jos jäsenvaltiolla on uusien tietojen tai jo olemassa olevien
tietojen uudelleenarvioinnin vuoksi perustellut syyt, se voi väliaikaisesti rajoittaa kyseisen
elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan kauppaa ja käyttöä tai keskeyttää sen kaupan ja käytön
alueellaan.36

Jos jäsenvaltio rajoittaa uuselintarvikkeen käyttöä tai keskeyttää sen, komission on tutkittava
jäsenvaltion perustelut mahdollisimman pian ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin. Rajoittamista tai

                                                          
30 Uuselintarvikeasetuksen 8 artiklan 1 kohta.

31 Uuselintarvikeasetuksen 8 artiklan 2 kohta.

32 Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, annettu 20. syyskuuta 2001, yksityiskohtaisista säännöistä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen
julkistamisesta ja suojaamisesta.

33 Tietojen julkistamista ja suojaamista koskevan asetuksen 2 artikla.

34 Tietojen julkistamista ja suojaamista koskevan asetuksen 1 artiklan 2 kohta.

35 Tietojen julkistamista ja suojaamista koskevan asetuksen 1 artikla.

36 Uuselintarvikeasetuksen 12 artiklan 1 kohta.
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keskeyttämistä koskeva jäsenvaltion päätös voi pysyä voimassa ainoastaan siihen asti, kun komission
toimenpiteet käynnistyvät.37

Näitä uuselintarvikeasetuksen mukaisia menettelyjä ei ole vielä käytetty.

2. UUSELINTARVIKEASETUKSEN MUKAISET HAKEMUKSET

Uuselintarvikeasetuksen mukaisten hakemusten eteneminen38

Jäsenvaltioiden hyväksymien hakemusten yhteismäärä 37
Peruutetut hakemukset 2
Virheelliset hakemukset (2 artikla) 1
Ennakkoarviointiraporttia odotellaan 10
Elintarvikealan tiedekomitean lausuntoa pyydetty 5 
Elintarvikealan tiedekomitean lausuntoa lykätty 2
Elintarvikealan tiedekomitean lausunto annettu mutta päätöstä ei tehty (maaliskuu 2002) 2
Ensiarviointiraportti valmistunut – selvennyksiä tai elintarvikealan tiedekomitean kuulemista
vaadittu

4

Lisäarviointia vaadittu (yhteisön päätös) 2
Annetut luvat 6
Hylätyt 2

Alle puolet hyväksytyistä hakemuksista koski geneettisesti muutettuja organismeja sisältäviä, niistä
koostuvia tai niistä valmistettuja uuselintarvikkeita, mutta menettelyä ei ole yhdenkään näiden
hakemuksen osalta saatu vielä päätökseen.
Uuselintarvikeasetuksen voimaantulosta tämän keskusteluasiakirjan päiväykseen mennessä kului
hakemuksen hyväksymisestä lopulliseen päätökseen keskimäärin vähän yli kaksi vuotta. Tilanne on
parantunut hieman vuodesta 1999 lähtien, ja keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt noin 18
kuukauteen.
Sen jälkeen kun oli esitetty muistutuksia, jäsenvaltiot ja komissio alkoivat järjestää
asiantuntijatapaamisia hakijan kanssa. Elintarvikealan tiedekomiteaa ei kuultu tapauksissa, joissa
kyseisellä elintarvikkeella ei todennäköisesti ollut terveysvaikutuksia ja jäsenvaltioiden muistutukset
tai esiin ottamat kysymykset eivät edellyttäneet sen enempiä tieteellisiä lausuntoja. Tämän
toimintamallin ansiosta vältettiin tieteellisen riskinarvioinnin toistaminen ja voitiin nopeuttaa luvan
myöntämistä uuselintarvikkeille.
Seuraavissa kahdessa taulukossa vertaillaan hyväksymismenettelyn eri vaiheiden kestoa.
Ensimmäisestä taulukosta käy ilmi, että ensiarvioinnista lopulliseen yhteisön päätökseen kuluvaa aikaa
on lyhennetty huomattavasti (tuotteet: (10) suurpainepastöroinnin avulla valmistetut pastöroidut
hedelmäpohjaiset tuotteet, (24) dekstraani ja (28) perunaproteiinit ja niiden hydrolysaatit). Jos
ensiarviointi voidaan tehdä nopeasti, yhteisön päätös voidaan tehdä vuodessa (ks. kohta (28), − vaikka
esitettäisiin muistutuksiakin.
Hakemusten käsittelyn viivästyminen heijastelee myös vaikeuksia uuselintarvikeasetuksen
täytäntöönpanon alkuvaiheessa. Jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten elintarvikearviointielinten
täytyi kehittää yhteistyömenettelynsä. Hakijoilta oli usein vaikeaa saada tarvittavia tietoja.
Maaliskuulle 2002 asti kaikista hakemuksista jouduttiin tekemään yhteisön päätös eli tapausten, joissa
oli tehtävä täydentävä arviointi, lisäksi myös muissa tapauksissa, koska kaikista muista hakemuksista
esitettiin muistutuksia.
Toisessa taulukossa esitetään kaikki uuselintarvikkeita ja elintarvikkeiden uusia ainesosia (muita kuin
geneettisesti muunnettuja organismeja) koskevat käsiteltävinä olevat hakemukset (tilanne 1.
maaliskuuta 2002).
Huom. Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien nimet ja 

tuotekuvaukset löytyvät saman numeron alta liitteestä 1.

                                                          
37 Uuselintarvikeasetuksen 12 artiklan 2 kohta.

38 Vastaa tilannetta maaliskuussa 2002. Liitteessä 1 on yksityiskohtaisempi taulukko
uuselintarvikeasetuksen mukaisista hakemuksista.

Uuselintarvikkeet (muut kuin GMO) – käsiteltävinä olevat
hakemukset, tilanne 1. maaliskuuta 2002

* Kaikki menettelyn loppuvaiheet ovat kesken
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3. ERITYISIÄ UUSELINTARVIKEASETUKSEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA 
SEKÄ VAIHTOEHTOJA TULEVAISUUDEN VARALLE

Ennen näiden näkökohtien käsittelyä on tärkeää palauttaa mieleen uuselintarvikeasetuksen
päätavoitteet. Asetuksella on tarkoitus helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa yhteisössä ja suojella
kansanterveyttä luomalla yhteisön järjestelmä uuselintarvikkeiden hyväksymiseksi ennen niiden
saattamista markkinoille. Uuselintarvikeasetuksen kehittämistä koskevia vaihtoehtoja on viime kädessä
tarkasteltava juuri näitä tavoitteita vasten.
3.1 Mikä on uuselintarvike?

Uuselintarvikeasetuksen täytäntöönpanon aikana jotkin uuselintarvikkeen määritelmän osat ovat
aiheuttaneet vaikeuksia tulkinnan ja soveltamisen kannalta.
3.1.1 Kokonaiset eläimet

Yksi ongelmakohta on ollut uuselintarvikeryhmä ”elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat, jotka
koostuvat tai ovat peräisin kasveista ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin eläimistä, lukuun
ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, jotka on saatu perinteisillä lisäämismenetelmillä ja joiden
edeltäjät ovat olleet turvallisia käyttää elintarvikkeina”.39

Tämän ryhmän sanamuoto on erilainen kasveille ja eläimille. Elintarvikkeet tai elintarvikkeiden
ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin kasveista, kuuluvat selkeästi määritelmän piiriin, mutta
eläinten osalta siihen on yhdessä tapauksessa tulkittu kuuluvan ainoastaan elintarvikkeiden ainesosat,
jotka ovat peräisin eläimistä. Näin ollen voidaan väittää, että tähän ryhmään eivät sisälly elintarvikkeet
tai elintarvikkeiden ainesosat, jotka koostuvat kokonaisista eläimistä.
Käytännössä tämä ristiriita voi johtaa kokonaisista eläimistä koostuvien elintarvikkeiden ainesosien
jäämiseen uuselintarvikkeiden määritelmän ulkopuolelle. Edellä tarkoitetussa tapauksessa oli kyse
kokonaisista skorpioneista alkoholissa. Niitä ei voitu pitää tähän ryhmään kuuluvana
uuselintarvikkeena, koska oli kyse kokonaisista eläimistä eikä eläimistä peräisin olevista
elintarvikkeiden ainesosista. Kokonaisten eläinten jättämiseen pois tästä uuselintarvikeryhmästä ei
näytä olevan mitään poliittista syytä, eikä se näytä olleen tarkoituksena.
Tämän uuselintarvikeryhmän sanamuoto voitaisiin muokata uusiksi, jotta kävisi selkeästi ilmi, että se
kattaa sekä eläimistä koostuvat että niistä peräisin olevat elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat.
Tämä muutos saattaisi eläimet suurin piirtein yhtäläiseen asemaan kasvien, sienten ja levien kanssa.
3.1.2 Tuotantomenetelmä

Myös tuotantomenetelmänsä suhteen uuselintarvikkeiksi laskettavan ryhmän osalta on esiintynyt
epätietoisuutta. Tämä ryhmä sisältää ”elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joihin on sovellettu
muuta kuin yleisesti käytettyä tuotantomenetelmää, kun tämä menetelmä aiheuttaa elintarvikkeiden tai
elintarvikkeiden ainesosien koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia niiden
ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin”.40

On tärkeää huomata, että tämä ryhmä koskee elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia, joita on
muutettu merkittävästi uudella tuotantomenetelmällä, eikä uusia tuotantomenetelmiä itseään.
Tärkein täytäntöönpano-ongelma tämän ryhmän kannalta on ollut epätietoisuus siitä, mitä tarkoitetaan
’merkittävällä muutoksella’ elintarvikkeen koostumukseen tai rakenteeseen ottaen huomioon, että
tuotantomenetelmiin liittyy tavallisesti aina joitakin tämänkaltaisia muutoksia. Voidaan myös todeta,
että tämä ryhmä luotiin erityisesti geneettisesti muunnettuja elintarvikkeita silmällä pitäen. Näin ollen
nyt on aika pohtia, mitä tähän ryhmään pitäisi sisältyä.
Käytettävissä näyttää olevan lähinnä kolme vaihtoehtoa.
Vaihtoehto 1 – ryhmä poistetaan uuselintarvikeasetuksesta

Tämä ryhmä voitaisiin poistaa uuselintarvikeasetuksesta. Näin ollen jotkin ennen uuselintarvikkeina
pidetyt elintarvikkeet eivät enää olisi sellaisia. Voiko tämä antaa aihetta huoleen? Näin saattaa olla, jos

                                                          
39 Uuselintarvikeasetuksen 1 artiklan 2 kohdan e alakohta.

40 Uuselintarvikeasetuksen 1 artiklan 2 kohdan f alakohta.
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tuttuun elintarvikkeeseen sovellettavalla uudella tuotantomenetelmällä kehitetään elintarvike, jolla on
eri ominaisuudet, jotka saattavat vaikuttaa kansanterveyteen tai sisämarkkinoiden toimintaan −
esimerkiksi jos menetelmä vaikuttaa elintarvikkeen toksisuuteen tai allergisoivuuteen. Yleinen
elintarvikelainsäädäntö saattaa kuitenkin riittää tällaisten ongelmien käsittelyyn. Jos näin on, voidaan
väittää, ettei asiaa tarvitse enää erikseen säännellä uuselintarvikeasetuksella.
Vaihtoehto 2 – ryhmä pysyy, mutta ryhdytään muihin toimiin epätietoisuuden
vähentämiseksi

Ryhmä voisi säilyä muuttumattomana, mutta voitaisiin ryhtyä muihin toimiin epätietoisuuden
vähentämiseksi siitä, mitä tarkoitetaan ’merkittävällä muutoksella’ elintarvikkeen koostumukseen tai
rakenteeseen. Tällaisiin toimiin voisi kuulua ohjeiden laatiminen tulkinnan tueksi sekä asiantuntija-
avun tarjoaminen mahdollisille hakijoille asiasta. Tämä vaihtoehto kohdistuisi suoraan ’merkittävän
muutoksen’ merkityksestä vallitsevaan epätietoisuuteen, jota on syntynyt uuselintarvikeasetuksen
täytäntöönpanon aikana. Tällaisilla toimilla voidaan kuitenkin vain vähentää epätietoisuutta, ei poistaa
sitä kokonaan.
Vaihtoehto 3 – arvioidaan uusia tuotantomenetelmiä ja uuselintarvikkeita

Voitaisiin korjata nykyistä periaatetta, jonka mukaan on arvioitava uuselintarviketta eikä uutta
tuotantomenetelmää, ja ryhtyä arvioimaan molemmat. Ryhmää olisi tällöin laajennettava, niin että se
kattaisi uudet tuotantomenetelmät riippumatta siitä, aiheutuuko niistä merkittäviä muutoksia lopulliseen
elintarvikkeeseen. Tällöin ei tarvitse määrittää, mitä elintarvikkeen ’merkittävällä muutoksella’
tarkoitetaan. Tilalle näyttää kuitenkin tulevan toinen vaikea kysymys − miten määrittää se, milloin on
kyse uudesta tuotantomenetelmästä. Ehkä tätäkin tärkeämpi näkökohta on se, ettei ole selvää, mitä
hyötyä olisi kaikkien uusien tuotantomenetelmien tuomisesta ennen markkinoille saattamista
tapahtuvan luvanannon piiriin. Jos uudet tuotantomenetelmät eivät vaikuta yhteisön sisämarkkinoiden
toimintaan eivätkä kansanterveyteen, niiden sääntelyn voidaan väittää olevan tarpeetonta. Tällainen
sääntely saattaa lisäksi ehkäistä tuotantomenetelmien lisäkehittelyn, josta voisi olla hyötyä esimerkiksi
kansanterveyden suojelun kannalta.
3.1.3 Geneettisesti muunnettujen elintarvikkeiden erottaminen

uuselintarvikeasetuksesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävinä on parhaillaan kaksi lainsäädäntöehdotusta erillisen
järjestelmän kehittämiseksi geneettisesti muunnetuista organismeista koostuvien, niitä sisältävien tai
niistä valmistettujen uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien sallimista ja jäljittämistä
varten.41 Tämän lainsäädännön voimaantulosta seuraavien muutosten mukaisesti jäljelle jäävät
uuselintarvikeryhmät, jotka koostuvat elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista
•  joilla on uusi tai tarkoituksellisesti muutettu perusmolekyylirakenne
•  jotka koostuvat mikro-organismeista, sienistä tai levistä tai ovat niistä peräisin
•  jotka koostuvat tai ovat peräisin kasveista ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin

eläimistä, lukuun ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, jotka on saatu perinteisillä
lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjät ovat olleet turvallisia käyttää elintarvikkeina

•  joihin on sovellettu muuta kuin yleisesti käytettyä tuotantomenetelmää, kun tämä menetelmä
aiheuttaa elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien koostumuksessa tai rakenteessa
merkittäviä muutoksia niiden ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden
pitoisuuksiin.

Saattaa olla hyödyllistä pohtia, ovatko nämä jäljelle jäävät ryhmät − tehtiinpä niihin muutoksia
asetuksen täytäntöönpanon aikana ilmenneiden näkökohtien vuoksi tahi ei − paras tapa päästä
uuselintarvikeasetukselle asetettuihin tavoitteisiin eli kansanterveyden ja yhteisön sisämarkkinoiden
toiminnan suojaamiseen. Ovatko nämä ryhmät lisäksi yleisesti ottaen käyttökelpoisin ja asianmukaisin
tapa määritellä uuselintarvikkeet ja käsitellä niitä?
Näiltä osin näyttää olevan lähinnä kaksi vaihtoehtoa.
                                                          
41 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnetuista elintarvikkeista

ja rehuista, 25.7.2001, KOM(2001) 425 lopullinen, ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja
geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen
jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta, 25.7.2001, KOM(2001) 182
lopullinen.
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Vaihtoehto 1 – uuselintarvikeryhmiin tehdään pieniä muutoksia

Uuselintarvikeryhmät voivat säilyä entisellään, mutta joitakin pieniä muutoksia tehdään niiden
näkökohtien selvittämiseksi, joita on tullut esiin asetuksen täytäntöönpanon aikana.
Uuselintarvikeryhmien voidaan väittää täyttäneen tehtävänsä varsin hyvin, ja niihin on tehtävä vain
joitakin satunnaisia muutoksia odottamattomien seikkojen ottamiseksi huomioon. Nykyisellään ei ole
mitään pakottavaa tarvetta ryhtyä yleisesti tarkistamaan uuselintarvikkeen määritelmää, ja tällaiset
tarkistukset synnyttäisivät joka tapauksessa vain enemmän sekaannusta, epävarmuutta ja
täytäntöönpanovaikeuksia. Tällaisen perustavan muutoksen tekeminen uuselintarvikeasetukseen saattaa
lisäksi aiheuttaa siirtymäkauden ongelmia, koska sellaisia elintarvikkeita, joita ei ryhmälähtöisessä
määrittelyssä laskettu uuselintarvikkeiksi, pidettäisiin nyt sellaisina. Täsmällisempi toimintamalli eli
uuselintarvikeryhmien säilyttäminen mahdollistaa sen, että voidaan suuremmalla varmuudella
määrittää, milloin kussakin yksittäistapauksessa on kyse uuselintarvikkeesta. Tämäntyyppisen
toimintamallin suurimpana ongelmana on kuitenkin, että tietyt elintarvikkeet, joiden yleisesti katsotaan
kuuluvan uuselintarvikeasetuksen soveltamisalan piiriin, putoavat tällaisten uuselintarvikeryhmien
väliin eivätkä näin kuulu asetuksen soveltamisalaan.
Vaihtoehto 2 – esitetään laaja määritelmä uuselintarvikeryhmien sijasta

Laajempi määritelmä voisi korvata nykyiset uuselintarvikeryhmät. Tällaisen määritelmän ansiosta
vältyttäisiin ehkä jatkuvilta määritelmän tarkistuksilta, jotka johtuvat uusista rajatapauksista, jotka eivät
sovi olemassa oleviin ryhmiin. Määritelmä voitaisiin lisäksi suunnitella nimenomaan muita kuin
geneettisesti muunnettuja uuselintarvikkeita silmällä pitäen. Tällaisella yleisemmällä toimintamallilla
voidaan todennäköisesti kattaa useammantyyppiset elintarvikkeet − mukaan lukien ne, jotka ovat
jääneet nykyisen ryhmäpohjaisen määritelmän ulkopuolelle vaikka niitä pitäisi yleisen käsityksen
mukaan kohdella uuselintarvikkeina.
Laaja määritelmä voidaan muotoilla usealla tapaa. Yksi laaja ryhmä voisi esimerkiksi korvata jäljelle
jäävät nykyiset neljä uuselintarvikeryhmää eli kattaa eläimistä, kasveista, mikro-organismeista, sienistä
tai levistä koostuvat tai niistä peräisin olevat elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joita ei
käytetty huomattavassa määrin ihmisravintona yhteisössä ennen 15. toukokuuta 1997. On toki tärkeää
varmistaa, että tällaisiin ryhmiin ei sisällytetä uusia elintarviketuotteita, joiden koostumusta on vain
muutettu ja joissa on käytetty ainesosia, joiden käyttö on yhteisössä osoittautunut turvalliseksi. On
lisäksi pohdittava, pitäisikö perinteisillä kasvatus- tai lisäämismenetelmillä tuotetut uudet eläin- ja
kasvilajit sisällyttää tähän ryhmään. Kun muistetaan, että EU:n yleiseen luetteloon lisätään vuosittain
arviolta 2 000−3 000 uutta kasvilajiketta, tällaisten uusien lajikkeiden sisällyttäminen ei kuitenkaan
näytä olevan toteuttamiskyvyn rajoissa.
3.2 Uuselintarvikeasetuksen nojalla tehtävät päätökset

Uuselintarvikeasetuksen nojalla tehtävät päätökset osoitetaan nykyisin hakijalle. Jos uuselintarvikkeelle
annetaan lupa, ainoastaan hakemuksen esittäjä voi saattaa kyseisen uuselintarvikkeen yhteisön
markkinoille. Jos jokin toinen osapuoli haluaa markkinoida samaa uuselintarviketta, sen on ryhdyttävä
asianmukaisiin toimiin uuselintarvikeasetuksen mukaisesti.
Päätökset on aina osoitettava jollekulle (esim. jäsenvaltiolle tai hakijalle). Tämä on erityisen tärkeää
silloin, kun elintarvike on kehitetty yrityksen käyttämällä innovatiivisella menetelmällä. Muualla
maailmassa jo markkinoilla olevia luonnontuotteita koskeviin hakemuksiin voitaisiin vaihtoehtoisesti
vastata antamalla yleisesti sovellettava asetus.
Vaihtoehto 1 – päätökset osoitetaan henkilökohtaisesti

Nykyisellä toimintamallilla eli päätösten osoittamisella henkilökohtaisesti on se etu, että
sääntelyviranomainen saa varmempaa ja kattavampaa tietoa laillisesti markkinoilla olevista
uuselintarvikkeista. Yksittäiseen päätökseen voidaan lisäksi liittää täytäntöönpantavissa olevia ehtoja.
Esimerkiksi fytosteroliestereiden osalta luvanhaltijalle määrättiin päätöksen yhteydessä
seurantavaatimuksia tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.
Toimintamallilla on myös tiettyjä puutteita. Koska päätös on osoitettu vain hakijalle, voidaan väittää,
että päätökseen liittyvät ehdot, kuten merkintävaatimukset, koskevat ainoastaan hakijaa. Vaatimukset
eivät ehkä sido muita tuotetta tarjoavia tahoja. Toimintamalli saattaa lisäksi olla tehoton ja aikaa vievä.
Saattaa syntyä tilanteita, joissa jo luvan saaneen uuselintarvikkeen osalta on asetuksen nojalla
käsiteltävä lukuisia hakemuksia. Vaikka pelkkä ilmoittaminen todennäköisesti riittää tällaisissa
tapauksissa, tähän kuluu kuitenkin hakijoiden, jäsenvaltioiden ja komission aikaa ja voimavaroja.
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Henkilökohtaisilla päätöksillä saattaa lisäksi olla se vaikutus, että ensimmäinen hakija saa tuotteen
osalta etuoikeutetun aseman ainakin siihen asti, kun muitakin hakemuksia on voitu käsitellä asetuksen
mukaisesti. Jotkut väittävät, että tämä on vain oikein, koska ensimmäinen hakija oli nopein, eikä
mikään estä esittämästä muita hakemuksia saman tai samanlaisen tuotteen osalta. Jos joku haluaa tuoda
markkinoille tuotteen, joka vastaa jo luvan saanutta uuselintarviketta, siitä on todennäköisesti vain
tehtävä ilmoitus. Voidaan kuitenkin toisaalta väittää, ettei lyhytaikaisenkaan etuoikeutetun aseman
synnyttäminen ole suotavaa, ellei tähän ole erityisen hyviä syitä.
Vaihtoehto 2 – annetaan yleisesti sovellettavia asetuksia

Vaihtoehtona on antaa yleisesti sovellettavia asetuksia. Tämän vaihtoehdon etuna on se, että asetus
sitoo kaikkia osapuolia ja velvoittaa niitä noudattamaan uuselintarvikkeen osalta sovellettavissa olevia
vaatimuksia. Tällöin tuotteista ei myöskään tarvitse tehdä useita eri hakemuksia eikä niitä jouduta näin
ollen käsittelemään. Monopolitilanteita ei myöskään pääse syntymään uuselintarvikeasetuksen
menettelyjen luonteesta johtuen.
3.2 a) Kuka voi esittää hakemuksen?
Tähän näkökohtaan liittyy myös se, kuka voi esittää hakemuksen uuselintarvikeasetuksen nojalla.
Nykyisin ainoastaan uuselintarvikkeen saattamisesta yhteisön markkinoille vastaava henkilö voi esittää
tällaisen hakemuksen. Käytännössä muutkin, kuten käsittelylaitteiden valmistajat, ovat halunneet
esittää hakemuksia, mutta tämä ei ole ollut mahdollista. On järkeenkäyvää, että ainoastaan
elintarvikkeen toimittajat voivat tehdä hakemuksia, jos päätökset osoitetaan hakijoille ja jos ne sitovat
selkeästi vain hakijoita. Näin varmistetaan, että päätösten ehtoja sovelletaan tähän elintarvikkeen
tarjontaketjun keskeiseen linkkiin. Jos uuselintarvikeasetuksen nojalla tehtyjen hakemusten osalta
annetaan kuitenkin asetuksia, tämän rajausperiaatteen perusteet näyttävät heikkenevän, koska tällaiset
asetukset voivat sitoa niin elintarvikkeiden toimittajia kuin muita osapuolia, kuten elintarvikkeiden
käsittelylaitteiden valmistajia. Saattaa näin ollen olla aiheellista muuttaa uuselintarvikeasetusta niin,
että muutkin asiasta kiinnostuneet tahot voivat esittää hakemuksia.
3.3 Menettelyt uuselintarvikeasetuksen nojalla esitettyjen 

hakemusten käsittelemiseksi

3.3.1 Yksinkertaistettu menettely

Tiettyihin elintarvikkeisiin eli niihin, jotka kuuluvat yhteen kolmesta uuselintarvikeryhmästä ja joiden
katsotaan olennaisesti vastaavan olemassa olevia elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia,
sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä, jonka mukaan elintarvikkeesta on tehtävä ilmoitus
uuselintarvikeasetuksen mukaisesti. Voidakseen käyttää menettelyä hakijan on esitettävä
todistusaineistoa, josta tämä olennainen vastaavuus käy ilmi. Käytännössä todisteena on yleensä
käytetty toimivaltaisen elintarvikeviranomaisen lausuntoa olennaisesta vastaavuudesta.
’Olennaisen vastaavuuden’ käsitteellä on ollut keskeinen sija geneettisesti muunnetuista organismeista
käydyssä keskustelussa. Käsitteen merkityksestä ja käytöstä on useita mielipiteitä. Nyt on kuitenkin
yleisesti päästy yksimielisyyteen, että vaikka olennainen vastaavuus on keskeinen vaihe
turvallisuusarvioinnissa, se ei itsessään ole turvallisuusarviointi.
Tämän valossa näyttäisi olevan suotavaa tarkistaa yksinkertaistettua menettelyä. Mahdollisuuksia on
lukuisia, joista seuraavassa annetaan vain kolme esimerkkiä päävaihtoehdoista.
Vaihtoehto 1 – yksinkertaistettua menettelyä varten otetaan käyttöön muita
kriteereitä

Yhtenä vaihtoehtona on etsiä muita kriteereitä uuselintarvikeasetuksen mukaista yksinkertaistettua
menettelyä varten − esimerkiksi elintarvikkeen turvalliseksi osoittautunut käyttö yhteisön
ulkopuolisissa maissa tai hyväksyttyjen ulkopuolisten maiden tekemä tyydyttävä turvallisuusarviointi.
Tämäntyyppiset kriteerit edellyttävät sen tunnustamista, että turvallisuus voidaan osoittaa yhteisön
ulkopuolisen maan esittämän näytön tai sen käyttämien menettelyjen mukaisesti. Kriteerin käyttö
säästäisi komissiolta todennäköisesti aikaa ja voimavaroja, joita se muutoin joutuisi käyttämään
turvallisuusarviointiin. On kuitenkin todennäköistä, että monien mielestä kansanterveys voidaan turvata
selvemmin yhteisön arvioinnilla, joka ei ole ulkopuolisista maista riippuvainen. Yksinkertaistettua
menettelyä voitaisiin vaihtoehtoisesti käyttää elintarvikkeisiin, jotka on saatu perinteisiä kasvatus- tai
lisäämismenetelmiä käyttämällä kehitetyistä uusista kasvi- tai eläinlajeista. Kuten edellä todettiin,
kehitettyjen uusien lajikkeiden suuri määrä saattaa kuitenkin vaikuttaa tämän vaihtoehdon
toteuttamiskelpoisuuteen (ks. vaihtoehto 2 kohdassa 3.1.3).
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Tämän kriteerin asianmukainen arviointi edellyttäisi, että pohdittaisiin lisää sitä, liittyykö tällaisiin
elintarvikkeisiin joitakin todellisia turvallisuusnäkökohtia.
Vaihtoehto 2 – eri uuselintarvikeryhmiin sovelletaan erilaisia vaatimuksia ja
menettelyjä

Toisena vaihtoehtona on soveltaa uuselintarvikkeisiin erilaisia uuselintarvikeasetuksen mukaisia
vaatimustasoja ja menettelyjä ryhmittelyn ja eri ryhmiin liittyvien riskien ja hyötyjen mukaisesti.
Uuselintarvikkeet voitaisiin esimerkiksi jakaa kolmeen pääryhmään:
•  innovatiiviset tuotteet, joista väitetään olevan hyötyä kuluttajalle (esim. fytosteroliesterit

rasvalevitteissä)
•  innovatiiviset tuotteet, joista ei ole esitetty tällaista väittämää (esim. suurpainepastöroinnin avulla

valmistetut pastöroidut tuotteet)
•  eksoottiset perinteiset elintarvikkeet (esim. nangaipähkinät).

Näihin elintarvikeryhmiin voidaan sitten uuselintarvikeasetuksen mukaisesti soveltaa eritasoisia
vaatimuksia ja menettelyjä. Erilaisia kriteerejä ja näyttövaatimuksia voitaisiin esimerkiksi soveltaa
eksoottisiin perinteisiin elintarvikkeisiin tai innovatiivisiin tuotteisiin, joilla ei ole pitkää käyttöhistoriaa
yhteisön ulkopuolisissa maissa. Tämä menettely voisi vastata vaihtoehtoisten ja perinteisten lääkkeiden
osalta omaksuttua toimintamallia: molempien lääketyyppien on saatava lupa ennen markkinoille
saattamista, mutta niistä toimitettavien tietojen tyyppiin ja määrään sovelletaan erilaisia vaatimuksia.
Vaihtoehto 3 – päämenettelyä sovelletaan kaikkiin uuselintarvikkeisiin 

Kolmantena vaihtoehtona on hylätä yksinkertaistettu menettely kokonaan ja vaatia, että pääasiallista
lupamenettelyä sovelletaan kaikkiin uuselintarvikkeisiin. Etuna yhden menettelyn käytöstä olisi, että
voitaisiin vähentää yksinkertaistetun menettelyn soveltamisedellytyksiä koskevaa epätietoisuutta ja
siihen liittyviä kiistoja. Näin saatettaisiin lisäksi päästä eroon viimeisistäkin uuselintarvikkeiden
turvallisuutta koskevista epäilyistä. Tämä toimintamalli vaatisi kuitenkin lisää voimavaroja ja hidastaisi
todennäköisesti joidenkin uuselintarvikkeiden pääsyä yhteisön markkinoille. Toimintamalli saattaa
lisäksi olla kohtuuttoman rajoittava.
3.3.2 Päämenettely

Yksinkertaistetun menettelyn tarkastelun lisäksi on tärkeää pohtia, pitäisikö päämenettelyä jatkaa
nykymuodossaan vai pitäisikö sen joitakin osa-alueita muuttaa.
Kuten edellä todettiin, nykyisessä uuselintarvikeasetuksessa vahvistetaan elintarvikkeiden saattamiseen
yhteisön markkinoille tähtäävä menettely, johon kuuluu jäsenvaltion tekemä ensiarviointi ja sitä
seuraava yhteisön päätös. Asetuksen mukaan menettely voidaan päättää ensiarvioinnin jälkeen, jos
elintarvikkeen täydentävä arviointi ei raportin mukaan ole tarpeen eivätkä muut jäsenvaltiot tai
komissio ole esittäneet muistutuksia. Käytännössä muistutuksia on kuitenkin aina tehty, joten prosessi
on poikkeuksetta johtanut yhteisön päätöksen tekemiseen.
On myös tärkeää huomata, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustaminen muuttaa
huomattavasti yhteisön elintarvikearviointimenettelyjen kehittymistä ja toimintaympäristöä.
Kenelle hakemukset pitäisi jättää?

Hakemukset jätetään nykyään jäsenvaltioille. Näin hakija joutuu alkuvaiheessa tekemisiin yhden
ainoan viranomaistahon kanssa. Jäsenvaltiot ovat uuselintarvikeasetusta soveltaessaan saaneet
kokemusta hakemusten käsittelystä.
Vaihtoehtona on hakemuksen jättäminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.
Tämäntyyppinen keskitetty järjestelmä näyttäisi yksinkertaisemmalta, sillä hakijat olisivat näin
edelleen tekemisissä vain yhden viranomaisen kanssa eikä niiden tarvitsisi valita, missä jäsenvaltiossa
elintarvike saatetaan yhteisön markkinoille ensimmäisen kerran (tällaiset valinnat ovat toisinaan
hieman keinotekoisia). Menettely saattaisi lisäksi paremmin edistää hakemusten yhtäläistä käsittelyä,
koska hakemukset vastaanottaisi yksi elin eikä usea jäsenvaltio.
Ensiarviointiraportti – päätös elintarvikkeen markkinoille saattamisen epäämisestä

Uuselintarvikeasetuksesta ei tätä nykyä käy selvästi ilmi, voiko ensiarviointiraporttiin sisältyä päätös
siitä, että elintarviketta ei pitäisi saattaa yhteisön markkinoille.  
Voidaan väittää olevan asianmukaista, ettei ensiarviointiraporttiin voi sisältyä tällaista päätöstä, koska
tällaisten merkittävien päätösten tekemisen pitäisi kuulua jäsenvaltioille eikä toimivaltaiselle
elintarvikearviointiviranomaiselle.
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Toisena vaihtoehtona on, että ensiarviointiraporttiin saisi sisältyä päätös siitä, että elintarviketta ei
pitäisi saattaa yhteisön markkinoille, koska sen käyttö ei ole turvallista. Tämä näyttäisi
yksinkertaisemmalta ja suoraviivaisemmalta vaihtoehdolta kuin vaatimus, että jäsenvaltioiden on
tehtävä tällaiset päätökset. Joka tapauksessa, jos ensiarviointiraportissa todetaan, että elintarvikkeen
käyttö ei ole turvallista, jäsenvaltiot eivät salli sen saattamista markkinoille, joten näyttäisi
tarpeettomalta vaatia tähän tähtäävää päätöstä jäsenvaltioilta.
Sellaisten näkökohtien tarkastelu, jotka eivät välittömästi liity riskiin tai
elintarviketurvallisuuteen

On tärkeää määritellä, kuka käsittelee muita kuin tieteellisiä näkökohtia (kuten merkintöjä tai
esillepanoa) ennen yhteisön päätöksen tekemistä. Asetuksen täytäntöönpanon aikana on käynyt
ilmeiseksi, että koska ensiarviointiraportit keskittyvät antamaan tieteellistä opastusta eikä asetuksessa
säädetä muista tavoista käsitellä muuntyyppisiä asioita, jäsenvaltioilla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa
kuin käyttää yhteisön päätöksentekomenettelyä tällaisten muiden näkökohtien käsittelyyn. Tämä on
ollut yksi tärkeimmistä syistä siihen, että menettely on aina jatkunut ensiarvioinnista yhteisön
päätökseen.
Tämän asiakokonaisuuden käsittelyyn näyttää olevan kolme vaihtoehtoa.
Vaihtoehto 1 – säilytetään nykyinen tilanne

Tilanne voi säilyä muuttumattomana siten, että toimivaltainen arviointielin esittää ensiarviointiraportit,
joissa keskitytään elintarviketurvallisuusnäkökohtiin, eikä jäsenvaltioille toimiteta mitään
vastaavanlaista raporttia muista näkökohdista. Näin ollen jäsenvaltiot osallistuvat yhteisön päätösten
tekemiseen saamatta riippumattomalta keskuselimeltä muodollisesti näkemyksiä näistä muista
näkökohdista. Tilanne, jossa tämä menettely johtaa aina yhteisön päätökseen, säilyy siten melkoisella
varmuudella tulevaisuudessakin, ja vastaavasti uuselintarvikeasetuksen mukaisia hakemuksia
koskevien päätösten tekeminen kestää kauan.
Vaihtoehto 2 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen laatii
ensiarviointiraportin, jossa annetaan ainoastaan riskiä koskevia lausuntoja 

Tässä vaihtoehdossa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen laatii ensiarviointiraportin, jossa
esitetään pelkästään elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia tieteellisiä näkökohtia. Vaihtoehto on
yleisesti ottaen samantyyppinen kuin ensimmäinen vaihtoehto. Erona on vain se, että ensiarviointi
tehdään yhteisön tasolla.
Vaihtoehto 3 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen laatii
ensiarviointiraportin, jossa esitetään niin tieteellisiä kuin muitakin kannanottoja

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista voidaan pyytää laatimaan ensiarviointiraportti, joka
sisältää elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia tieteellisiä kannanottoja sekä muita näkökohtia (esim.
tuotteiden merkinnät) koskevia kannanottoja. Tämä vaihtoehto on samanlainen kuin komission
tiedonannossaan KOM(2001) 425 geneettisesti muunnetuille elintarvikkeille ja rehuille ehdottama
toimintamalli.
3.3.3 Avoimuus ja julkinen kuuleminen

Vaikka elintarvikeasetuksen mukaisen nykyisen menettelyn mukaan hakemuksista ja
ensiarviointiraportista voidaan julkaista tietoja, asetuksessa ei kuitenkaan säädetä julkisesta
kuulemisesta hakemusten osalta. Yksittäiset jäsenvaltiot saattavat tätä nykyä toisinaan järjestää
tämäntyyppisiä tilaisuuksia, mutta tällainen toiminta on vähäistä ja hajanaista. 
Kuulemisprosesseja tarkastellaan uudelleen avoimuuden ja reagointivalmiuden parantamiseen
tähtäävien yhteisön tavoitteiden mukaisesti. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että uuteen
geneettisesti muunnettuja elintarvikkeita ja rehuja koskevaan ehdotukseen on sisällytetty
kuulemismenettely. Menettelyssä hakemusasiakirjojen tiivistelmä julkaistaan. Myös Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto julkaistaan kommentoitavaksi.
Vaihtoehto 1 – kommentit yhdessä vaiheessa

Uuselintarvikeasetukseen voitaisiin sisällyttää samanlainen menettely, jossa hakemusasiakirjojen
tiivistelmä ja ensiarviointiraportti julkistetaan. Ensiarvioinnista on sitten mahdollista esittää
kommentteja tietyn ajan kuluessa.
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Vaihtoehto 2 – kommentit kahdessa vaiheessa

Kommentteja voisi vaihtoehtoisesti esittää kahdessa vaiheessa: ensin hakemusasiakirjojen tiivistelmän
tultua käyttöön ja toisen kerran ensiarviointiraportin julkaisemisen jälkeen.
Molemmat vaihtoehdot antavat tilaisuuden esittää kommentteja ja parantavat uuselintarvikeasetuksen
mukaisten menettelyjen avoimuutta, mikä saattaa osaltaan kohentaa tällaisten menettelyjen yleistä
tuntemusta ja luottamusta niihin.
Kummankin vaihtoehdon osalta on tärkeää huomata, että vaikka kommentit otettaisiin huomioon,
tarkoituksena ei ole synnyttää minkäänlaista velvoitetta vastata yksittäisiin kommentteihin tai noudattaa
niitä. Tällainen prosessi vaatisi kuitenkin enemmän resursseja kommenttien arvioimiseksi ja tietojen
toimittamiseksi kommenteista päätöksenteon käyttöön. Laajennettu kuulemismenettely saattaa lisäksi
synnyttää joissakin sidosryhmissä odotuksia heidän vaikutusvallastaan lopputuloksen suhteen, ja
näiden odotusten pitämiseen kurissa on paneuduttava huolella.
3.4 Uuselintarvikkeiden merkinnät

Kuten edellä esitettiin,42 yhteisön päätöksiin voi tarvittaessa sisältyä erityisiä ylimääräisiä
merkintävaatimuksia. Vaatimuksilla on määrä varmistaa, että kuluttaja saa tietoa niistä elintarvikkeen
näkökohdista, jotka saavat sen eroamaan muista samantyyppisistä olemassa olevista elintarvikkeista.
Yksi näistä vaatimuksista43 liittyy suoraan kuluttajien informoimiseen siitä, että elintarvikkeessa on
geneettisesti muunnettuja organismeja. Kun uuselintarvikeasetusta aletaan soveltaa yksinomaan muihin
kuin geneettisesti muunnettuihin elintarvikkeisiin, tämä vaatimus näyttäisi muodostuvan
tarpeettomaksi. Muut vaatimukset eivät suoranaisesti koske geneettisesti muunnettuja organismeja,
vaikkakin ne on saatettu laatia olettaen, että uuselintarvikkeet sisältävät todennäköisesti geneettisesti
muunnettuja organismeja.
Vaihtoehto 1 – säilytetään nykyinen tilanne

Yhtenä vaihtoehtona on vaatimusten säilyttäminen nykyisellään. Geneettisesti muunnettuihin
organismeihin suoraan liittyvä vaatimus on kuitenkin poistettava sitten, kun geneettisesti muunnettujen
organismien merkinnöistä säädetään toisella asetuksella. Etuna tästä on, että uuselintarvikeasetus
saadaan pidettyä yhdenmukaisena. Vaatimusten erityisluonne saattaa kuitenkin rajoittaa sitä,
minkätyyppisistä asioista kuluttajalle on annettava tietoa.
Vaihtoehto 2 – yksinkertaisempi yleinen vaatimus

Toisena vaihtoehtona on korvata nykyiset vaatimukset yleisemmällä vaatimuksella. Yleisenä
vaatimuksena saattaisi olla yksinkertaisesti se, että tarvittaessa on hyväksyttävä asianmukaiset
säännökset, jotta kuluttaja saa tietoa uuselintarvikkeen merkittävistä ominaispiirteistä erityisesti, jos
nämä erityispiirteet vaikuttavat kuluttajan terveyteen tai turvallisuuteen. Näin voitaisiin varsin
joustavasti järjestää se, minkälaista tietoa kuluttajille annetaan yksittäisistä uuselintarvikkeista.
Erityishuomiota on kiinnitettävä erityisruokavaliovalmisteisiin, ravintosisällön merkitsemiseen ja
väittämiin liittyviä erilaisia merkintäsäännöksiä koskevaan politiikkaan ja oikeudellisiin vaatimuksiin.

                                                          
42 Ks. kohta 1.7.

43 Uuselintarvikeasetuksen 8 artiklan 1 kohdan d alakohta.
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SANASTO

Tietojen julkistamista ja suojaamista koskeva
asetus

Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, annettu
20. syyskuuta 2001, yksityiskohtaisista säännöistä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen
julkistamisesta ja suojaamisesta

Uuselintarvike Uuselintarvike tai elintarvikkeen uusi ainesosa,
siten kuin ne on määritelty
uuselintarvikeasetuksessa

Uuselintarvikeasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 258/97, annettu 27. tammikuuta 1997,
uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista
ainesosista

Uuselintarvikeryhmät Uuselintarvikeasetuksen 1 artiklan 2 kohdan a–f
alakohdassa luetellut uuselintarvikeryhmät

Uuselintarvikkeita käsittelevä työryhmä Jäsenvaltioiden asiantuntijoista muodostuva
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii komission
virkamies ja jonka tehtävänä on helpottaa
uuselintarvikeasetuksen koordinoitua
täytäntöönpanoa



LIITE 1 – TAULUKKO UUSELINTARVIKEASETUKSEN MUKAISISTA HAKEMUKSISTA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o° 258/97 mukaiset hakemukset
Hakija Elintarvike tai elintarvikkeen

ainesosa
Ensiarvioinnin tekijä Hak

jä

1 Katholieke Universiteit
Leuven
Laboratory of Plant Physiology
B – 3001 Heverlee

Stevia rebaudiana
(plant and dried leaves)

Hoge Gezonheidsraad
RAC – Esplanadegebouw 7e
verdieping
Pachecolaan 19 bus 5
B – 1010 Brussel

7 Novem

2 Belovo scrl
Zone industrielle, 1
B – 6600 Bastogne

Phospholipides from egg yolk Hoge Gezonheidsraad
RAC – Esplanadegebouw 7e
verdieping
Pachecolaan 19 bus 5
B - 1010 Brussel

9 Febru

3 ZENECA
Jealott’s Hill Research Station
Jealott’s Hill
Bracknell
UK – Berkshire RG42 6ET

Genetically Modified Processing
Tomatoes

UK Advisory Committee on
Novel Foods and Processes

3 March

4 Bejo-Zaden
P.O.Box 50
NL – 1749 Warmenhuizen

Transgenic Radicchio rosso with
male sterility

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

8 April 

5 Bejo-Zaden
P.O.Box 50
NL – 1749 Warmenhuizen

Transgenic Green hearted Chicoree
with male sterility

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

8 April 

6 Unilever
Research and Engineering
Division
Unilever U.K.
Central Resources Ltd.
Unilever House
Blackfriars
UK – London EC4P 4BQ

Yellow fat spreads with added
phytosterol-esters

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

28 May 

7 E.I. DuPont Nemours & Co.
Agricultural Enterprise
Optimum Quality Grains L.L.C.
Registration and Regulatory Affairs
Europe
Ebertstr. 4
D – 07743 Jena

High Oleic Soybean Sublines
derived from transformation event
260-05

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

25 July 

8 Biomin Pharma GmbH
Provinostr. 15
D – 86153 Augsburg

Vit-Enzym 23 June 

9 Monsanto Services International
S.A.
Ave. de Tervuren 270 – 272
B – 1150 Bruxelles

Roundup Ready Maize line GA21 The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv)

24 July 

10 Groupe Danone
7, rue de Téhéran
F – 75381 Paris cedex 08

Fruit preparations pasteurised using
a high pressure treatment process

1) Conseil supérieur d’hygiène
publique de France
2) Commission de technologie
alimentaire

3 Decem

11 M Yvan Jobert
La Meillade n° 65

Noix de nangailles Conseil supérieur d’hygiène
publique de France

9 Decem
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F – 34150 Montpeyroux

12 Mr. M. Van den Bulcke
Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B – 9000 Gent

Liberty Link Soybean by AgrEvo

Directive 90/220/EEC N°:
C/BE/98/01

Bioveiligheidsraad (B) 2 Febru

13 Dr. P. Ahl Goy
Novartis Seeds AG
Basel
CH – 4002 Basel

Bt11 sweet maize Gezondheidsraad (NL) 11 Febru

14 Mr. Martin Livermore
Du Pont
Cereals Innovation Centre
Bloch B, The Mill Site
40 Station Road
UK – Cambridge CB1 2UJ

Soluble and insoluble fractions of
cereal brans, for use as fat replacers
and sources of fibre

Advisory Committee for Novel
Foods and Processes
(UK)

25 Marc

15 Dr. Gilles Morelle
Puracor n.v.
Industrielaan 25
B – 1702 Grote Bijlaan

Bacterial dextran Hoge Gezondheidsraad (B) 9 April 

16 Dr. N. Baldwin
Cultor Food Science
Applications Laboratory: Units 3 –
4
72 – 86 Garlands Road
UK – Redhill, Surrey RH1 6YS

Salatrim Advisory Committee for Novel
Foods and Processes (UK)

28 June 

17 Dr. T.G.A. Clemence
Regulatory Affairs for Maize
Monsanto Services International
S.A.
Avenue de Tervuren 270-272
B – 1150

MaisGard/RoundupReady Gezondheidsraad (NL) 16 Marc

18 Dr. Firoz Amijee
Regulatory Science Manager
Pioneer Overseas Corporation
Avenue Tedesco, 7
B – 1160 Brussels

Conventionally derived crosses
between genetically modified maize
lines T25 and MON810 (T25 X
MON810)

Gezondheidsraad (NL) 20 April

19 Mia Declerq
Baker & McKenzie
Louzialaan 149
B- 1050 Brussel
On behalf of Morinda Inc.

Tahitian Noni Juice Hoge Gezondheidsraad (B) 25 April

20 Yann Fichet
Regulatory Affairs, Europe-Africa
Monsanto Europe S.A.
270 – 272 Avenue Tervuren
B – 1150 Brussels and;
Paul Tenning Regulatory Affairs
Novartis Seeds AB
Box 302
S – 261 23 Landskrona

Foods and food ingredients derived
from Roundup Ready Sugar Beet

Gezondheidsraad (NL)

21 Riitta Korpela
Valio Ltd. Withdrawn on 17 March
2001
Since 12 April 2001
For Pouttu:
Pirjo Aronen
Product Development Manager
Pouttu Ltd.

Plantsterol enriched Frankfurters,
sausage, cold cuts (continued on
behalf of Pouttu), yougurth, fresh
cheese and hard cheese (withdrawn
on 17 March 2001 by VALIO)

Uuselintarvikelautakunta
Kauppa- ja teollisuusministeriö
(FIN)

30 Marc
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Vanh talvitie 11 C
FIN – 00580 Helsinki

22 Ms Diane Loiselle
Associate Director Regulatory
Affairs
Abbot International Division
Abbot Laboratories
200 Abbot Park Road
USA – Illinois 60064-6188

MCT/Sardine Oil Structured Lipid Gezondheidsraad (NL)

23 Ms Diane Loiselle
Associate Director Regulatory
Affairs
Abbot International Division
Abbot Laboratories
200 Abbot Park Road
USA – Illinois 60064-6188

Fungal Oil SUN-TGA40S
(Manufactured by Suntory Limited,
Tokyo, Japan)

Gezondheidsraad (NL)

24 Dr. Albert Bär
Bioresco Ltd.
Bundesstr. 29
CH – 4045 Basel
On behalf of Hayashibara Co. Ltd.

Trehalose Food Standards Agency (UK) 25 May 

25 Mr. Philippe Lanners
Head of DRA/S&D
Novartis Consumer Health
Rue De Wandstraat 211-213
B – 1020 Brussel

REDUCOL Hoge Gezondheidsraad (B) 7 Septem

26 Sampsa Haarasilta
Director
Oy Karl Frazer 
Fazerintie 6
FIN – 01230 VANTAA
P.O.Box 4
FIN – 00941 HELSINKI

Plant sterol enriched bakery
products, grain based snack
products and gum arabic pastills

Novel Food Board (FIN) 29 Augu

27 Phil Nicholls
Oil Sales & Product Development
John K Kings & Sons Limited
The Silo
Skellingthorpe Road
UK – Lincoln LN6 0EL

Echium Oil ACNFP (UK) 9 Octob

28 Dr. Jan H. Lichtenbelt
AVEBE
R&D Products
AVEBE-weg 1
NL – 9607 PT Foxhol

Coagulated potato protein and
hydrolysates thereof

Gezondheidsraad (NL) 3 Januar

29 Dr. Firoz Amijee
Pioneer Overseas Corporation
Avenue Tedesco 7
B – 1160 Brussels

Food products of genetically
modified B.t. CRY1F Maize line
1507

Gezondheidsraad (NL) 26 Febru

30 Dr. Albert Bär
Bioresco Ltd.
Bundesstr. 29
CH – 4045 Basel
On behalf of Wacker Chemie

Gamma-Cyclodextrin Istituo Superiore di Sanità (IT) 10 April

31 Mr. Nigel Baldwin
Mananger Regulatory Affairs
Europe
21 Bartons Drive
UK – Yately, Hampshire GU46
6DW for
OmegaTech
Microforum Ring 2
D – 55234 Wendelsheim

DHA-rich Oil Advisory Committee on Novel
Foods and Processes (UK)

14 Febru
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32 Dr. T.G. Alistair Clemence
Regulatory affairs for Maize
Monsanto Services International
S.A.
Ave. de Tervuren 270 – 272
B – 1150 Bruxelles

Roundup Ready maize line NK603 Gezondheidsraad (NL) June 20

33 Ms Leena Morander
Teriakia Ltd.
Iiluodontie 17 B
00980 Helsinki
Finland

Phytosterol enriched fat ingredient -
Diminicol

Novel Food Board (FIN) May 20
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LIITE 2 – TAULUKKO UUSELINTARVIKEASETUKSEN MUKAISISTA ILMOITUKSISTA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o° 258/97 5 artiklan mukaiset ilmoitukset

Hakija Elintarvikkeen tai elintarvikkeen
ainesosan kuvaus

Tieteellinen näyttö

1
AgrEvo UK Limited
Chesterford Park
Saffron Walden
UK - Essex CB10 1XL

Processed oil from genetically
modified canola seed, transformation
event TOPAS 19/2 and all
conventional crossed

”Report on oil from a genetically
modified (GM) glufosinate ammonium
tolerant oilseed rape”
(ACNFP)* 

2
a

Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B – 9000 Gent

Processed oil from genetically
modified oilseed rape seed derived
from: i) male sterile MS1Bn (B91-4)
oilseed rape line and all conventional
crosses; ii) fertility restorer RF2Bn
(B94-2) oilseed rape line and all
conventional crosses; iii) hybrid
combination MS1XRF2

”Report on oil from a fertility restorer
line for use in a hybrid breeding
programme for genetically modified
(GM) oilseed rape” (ACNFP)*

2
b

Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B - 9000 Gent

Processed oil from genetically
modified oilseed rape seed derived
from: i) male sterile MS1Bn (B91-4)
oilseed rape line and all conventional
crosses; ii) fertility restorer RF1Bn
(B93-101) oilseed rape line and all
conventional crosses; iii) hybrid
combination MS1XRF1

”Report on oil from a fertility restorer
line for use in a hybrid breeding
programme for genetically modified
(GM) oilseed rape” (ACNFP)*; and
”Report on oil from genetically
modified oilseed rape” (ACNFP)*

3
Monsanto Services International
S.A
Avenue de Tervuren 270-272
B - 1150 Brussels

Refined oil from glyphosate tolerant
oilseed rape line GT73

”Report on oil from genetically
modified (GM) glyphosate tolerant
oilseed rape” (ACNFP)*

4
Monsanto Services International
S.A
Avenue de Tervuren 270-272
B - 1150 Brussels

Food and food ingredients produced
from maize flour, maize gluten, maize
semolina, maize starch, maize glucose
and maize oil derived from the progeny
of maize line MON 810

”Report on processed products from
genetically modified (GM) insect
protected maize” (ACNFP)*

5
AgrEvo France S.A.
Les Algorithmes
Bâtiment Thalès
Saint Aubin
F - 91197 Gif-sur-Yvette Cedex

i) Starch and all its derivatives; ii)
crude and refined oil; iii) all heat-
processed or fermented products
obtained from hominys, grits and flour
(dry milled fragments) obtained from
the genetically modified maize,
tolerant to glufosinate ammonium,
transformation event T25 and all the
varieties derived from

”Report on processed products from
genetically modified (GM) glufosinat
ammonium tolerant maize” (ACNFP)

6
Novartis Seeds AG
Schwarzwaldallee 215
CH - 4058 Basel

Food and food ingredient products
derived from the original transformant
Bt11 crossed with the Northrup King
Company inbred line #2044 (maize), as
well as from any inbred and hybrid
lines derived from it and containing the
introduced genes

ACNFP* Report on grain from maize
genetically modified for insect
resistance

7
Pioneer Overseas Corporation
Avenue Tedesco, 7
B – 1160 Brussels

Novel foods and novel food
ingredients produced from genetically
modified maize line MON 809

ACNFP* Report on genetically
modified (GM) insect protected maize
Pioneer Hi-bred International – line
MON 809

8
Hoechst Schering,
AgrEvo GmbH
Industriepark Hoechst
AgrEvo-Haus K 607
D – 65926 Frankfurt am Main

Processed oil from genetically
modified oilseed rape derived from
Falcon GS 40/90

BgVV** Stellungnahme zur
wesentlichen Gleichwertigkeit des au
der transgenen, Glufosinat-toleranten
Rapssorte Falcon GS/40/90
gewonnenen raffinierten Speiseöls
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9
Hoechst Schering,
AgrEvo GmbH
Industriepark Hoechst
AgrEvo-Haus K 607
D – 65926 Frankfurt am Main

Processed oil from genetically
modified oilseed rape derived from
Liberator L62

BgVV** Stellungnahme zur
wesentlichen Gleichwertigkeit des au
der transgenen, Glufosinat-toleranten
Rapssorte Liberator pHoe6/Ac
gewonnenen raffinierten Speiseöls

1
0

Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B – 9000 Gent

Processed oil from genetically
modified oilseed rape derived from:
the male sterile MS8 (DBN 230-0028)
oilseed rape line and all conventional
crosses; the fertility restorer RF
(DBN212-0005) oilseed rape line and
all conventional crosses; the hybrid
combination MS8 x RF3

BgVV** Stellungnahme zur
wesentlichen Gleichwertigkeit des au
der transgenen, Glufosinat-toleranten
Rapssorte MS8/RF3 gewonnenen,
raffinierten Speiseöls

1
1

F. Hoffman – La Roche Ltd.
Vitamins & Fine Chemicals
Regulatory Affairs
Bldg 241/283
CH – 4070 Basel

Riboflavin from Bacillus subtilis as
nutrient

ACNFP* Report on Riboflavin from
fermentation using genetically
modified (GM) Bacillus subtilis

1
2

Mr. Jean-Pierre Clavié
”Vidalou”
F – 47300 Pujols

”Huile d’amandon de pruneau” Agence française de sécurite sanitaire
des alimentes

* ACNFP Advisory Committee on Novel Foods and Processes (UK)
** BgVV Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (D)

                                                          
i* ACNFP Advisory Committee on Novel Foods and Processes (UK)

** BgVV Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und
Veterinärmedizin (D)
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