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Tarkistus 541
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1-3 kohdat

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus 
sokereihin) ja suola.

1. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
sisällytettävä pääasialliseen nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: sokerit, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot ja suola.

2. Edellä 29 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä 
ravintoarvoilmoitus on annettava yhtenä 
kokonaisuutena yhdessä paikassa ja 
soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C 
osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä.

2. Edellä 29 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin 
ravintoaineisiin liittyvä ravintoarvoilmoitus 
on annettava yhtenä kokonaisuutena 
pakkauksen takapuolella liitteessä XIII 
olevassa C osassa säädetyssä 
esitysjärjestyksessä. 

Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.

Tämä ravintoarvoilmoitus on esitettävä 
taulukon muodossa, numeroarvot suorassa 
linjassa, jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, 
ilmoitus on esitettävä vaakasuorilla riveillä.

3. Jos pakollinen ravintoarvoilmoitus 
esitetään yhdessä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoaineita koskevan 
ilmoituksen kanssa, ilmoitukseen 
sisältyvät tiedot energiasta ja 
ravintoaineista on esitettävä soveltuvin 
osin liitteessä XIII olevassa C osassa 
säädetyssä esitysjärjestyksessä.

Or. en
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Perustelu

Jotta tiedot pidettäisiin selkeinä ja välittömästi hahmotettavina, nähtävillä olevaan kenttään 
olisi sisällytettävä vain merkittävimpiä ravintoaineita koskevat tiedot, eli rasvaa, tyydyttyneitä 
rasvahappoja, sokeria ja suolaa koskevat tiedot. Tietoja olisi täydennettävä pakkauksen 
takapuolelle sijoitettavalla pakollisella ravintoarvomerkinnällä.

Tarkistus 542
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1-3 kohdat

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus 
sokereihin) ja suola.

1. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
sisällytettävä pääasialliseen nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, 
tyydyttyneet rasvahapot, sokerit ja suola 31 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
värikoodijärjestelmää soveltaen.

2. Edellä 29 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä 
ravintoarvoilmoitus on annettava yhtenä 
kokonaisuutena yhdessä paikassa ja 
soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C 
osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä.

2. Edellä 29 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin 
ravintoaineisiin liittyvä ravintoarvoilmoitus 
on annettava yhtenä kokonaisuutena 
pakkauksen takapuolella liitteessä XIII 
olevassa C osassa säädetyssä 
esitysjärjestyksessä. 

Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.

Ravintoarvoilmoitus on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.

3. Jos pakollinen ravintoarvoilmoitus 
esitetään yhdessä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoaineita koskevan 
ilmoituksen kanssa, ilmoitukseen 
sisältyvät tiedot energiasta ja 
ravintoaineista on esitettävä soveltuvin 
osin liitteessä XIII olevassa C osassa 
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säädetyssä esitysjärjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Merkintöjen on oltava pakollisia pakkauksen etu- ja takapuolella siten, että pakkauksen 
etupuolella on tiedot neljästä osatekijästä – energiasisältö, tyydyttyneet rasvahapot, sokeri ja 
suola – ja takapuolella tiedot kahdeksasta tärkeästä osatekijästä ja transrasvoista.

Koska transrasvat, ravintokuitu ja proteiini ovat pakollisia pakkauksen takapuolella, niitä ei 
pitäisi sisällyttää 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon. 

Tarkistus 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus 
sokereihin) ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
seuraavat tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään:
energiasisältö sekä rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, sokereiden ja suolan 
määrät. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa edellä 
yksilöidyssä järjestyksessä. 

Or. en

Perustelu

Hiilihydraatteja koskevat tiedot voidaan ilmoittaa pakkauksen takapuolella, koska kuluttajat 
saattavat hämmentyä, jos pakkauksen etupuolella on liikaa tietoa.
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Tarkistus 544
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot,
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
yhteen ja samaan nähtävissä olevaan 
kenttään 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen kanssa yhtenä 
kokonaisuutena yhdessä paikassa 
taulukkomuodossa. Ne on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia, 
proteiini, rasva, (mukaan luettuna 
erityisviittaus tyydyttyneisiin 
rasvahappoihin) hiilihydraatit (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin) ja suola.

Or. de

Perustelu

Johdonmukaisuus toisten tarkistusten kanssa (vrt. 29 artiklan i kohdan b alakohta); tietojen 
esittäminen taulukkomuodossa tekee niistä helppolukuisempia. 

Tarkistus 545
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
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ja suola. ja suola. Edellä 31 artiklan 3 kohdassa 
edellytetyt tiedot on esitettävä myös 
graafisesti.

Or. de

Perustelu

Uudessa kolmannessa virkkeessä säädetään ravintoarvoilmoituksen prosenttien esittämisestä 
myös graafisesti, koska sillä on pelkkään tekstiin verrattuna se etu, että se voidaan hahmottaa 
ensisilmäyksellä. Graafisilla kuvioilla on tekstiin verrattuna se etu, että ne voidaan ymmärtää 
heti. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää esimerkiksi pylväs- tai ympyrädiagrammeja.

Tarkistus 546
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot,
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 29 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot on esitettävä selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, proteiini, hiilihydraatit ja rasva.

Or. de

Perustelu

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
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Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

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

Tarkistus 547
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
taulukkomuodossa samaan nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia, sokeri, 
rasva, tyydyttyneet rasvahapot ja natrium 
tai suola.

Or. de

Perustelu

Tekijöiden ilmoittaminen taulukkomuodossa parantaa luettavuutta. 

Tämä järjestys vastaa direktiivissä 90/496/ETY (elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 
annettu direktiivi) säädettyä järjestystä. 
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Tarkistus 548
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
ja suola. Lahjapakkausten pakolliset tiedot 
olisi ilmoitettava ainoastaan pakkauksen 
takapuolella.

Or. en

Perustelu

Juhlatilaisuuksia, kuten äitienpäivää, varten myytävien suklaa- ja konvehtilahjapakkausten 
visuaalinen ja esteettinen ilme turmeltuisi, jos pakollinen ravintoarvoilmoitus olisi siirrettävä 
pakkauksen etupuolelle.

Tarkistus 549
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
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ja suola. ja natrium.

Or. en

Perustelu

Suola (natriumkloridi) ei ole ainoa natriumin lähde ruokavaliossa. Natriumkloridin lisäksi on 
olemassa monia muita suoloja (esimerkiksi mononatriumglutamaatti ja natriumkarbonaatti). 
"Suolan natriumin" mainitseminen toisi esille vain pienen osan todellisesta pitoisuudesta eikä 
antaisi paikkansapitävää tietoa.

Tarkistus 550
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
yhtenä taulukkona samaan nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia, sokerit, 
rasva, tyydyttyneet rasvahapot ja natrium 
tai suola.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa edellä olevan 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esitetyn 
tarkistuksen kanssa.



AM\762308FI.doc 11/79 PE418.219v01-00

FI

Tarkistus 551
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
yhtenä taulukkona samaan nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia, sokerit, 
rasva, tyydyttyneet rasvahapot ja natrium 
tai suola.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa edellä olevan 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esitetyn 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 552
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa
yhtenä kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus 
sokereihin) ja suola.

1. Edellä 29 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut, energiaa, proteiinia, 
hiilihydraatteja ja rasvaa koskevat tiedot, 
jotka liittyvät ravintoarvoilmoitukseen, on 
esitettävä yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, proteiini, hiilihydraatit ja rasva. 
Edellä 31 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut 
tiedot on sisällytettävä pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään.



PE418.219v01-00 12/79 AM\762308FI.doc

FI

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä 29 artiklaan ja sitä seuraaviin artikloihin tehtyihin 
muutoksiin, ja sillä varmistetaan, että ravintoarvoilmoitus esitetään aina samassa 
järjestyksessä ja muodossa. 

Tarkistus 553
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, 
proteiini, rasva (mukaan luettuna 
erityisviittaus tyydyttyneisiin 
rasvahappoihin), hiilihydraatit (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin) sekä 
suolan ja lisäaineiden sisältämä natrium.

Or. fi

Perustelu

Lisäaineet saattavat joissakin tuoteryhmissä sisältää huomattavan määrän natriumia. 
Esimerkiksi sydänmerkkikriteereissä otetaan huomioon myös lisäaineiden natrium.
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Tarkistus 554
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
yhtenä taulukkona samaan nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia, sokerit, 
rasva, tyydyttyneet rasvahapot ja natrium 
tai suola.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa edellä olevan 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esitetyn 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 555
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on esitettävä
samassa nähtävissä olevassa kentässä. Ne 
on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
ja suola.
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Or. en

Perustelu

Ei ole olemassa kiistatonta näyttöä siitä, että kuluttajat vaatisivat tietojen merkitsemistä 
pakkauksen etupuolella.  Kuluttajan kannalta on paljon käytännöllisempää, että he saavat 
kaikki tietoon perustuvan valinnan edellyttämät tiedot yhdessä ja samassa nähtävissä 
olevassa kentässä eli tarvitsematta käännellä pakkausta useampaan kertaan.  Näin ollen 
tarvittavat tiedot olisi merkittävä yhteen ja samaan nähtävissä olevaan kenttään, joka 
tavallisesti on pakkauksen takapuolella, mikä mahdollistaa kaikkien tarvittavien tietojen 
näkemisen yhdellä silmäyksellä.

Tarkistus 556
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus 
sokereihin) ja suola.

1. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
sisällytettävä pääasialliseen nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, sokerit ja suola.

Or. en

Perustelu

Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen.
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Tarkistus 557
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa seuraavassa järjestyksessä: 
energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
yhtenä taulukkona samaan nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä 
seuraavassa järjestyksessä: energia, sokerit, 
rasva, tyydyttyneet rasvahapot ja natrium 
tai suola.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa edellä olevan 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esitetyn 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 558
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta ja 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään.
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 
seuraavassa järjestyksessä: energia, 
rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.

1. Edellä 19 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut, energiasisältöä 
koskevat tiedot on sisällytettävä 31 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan b 
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alakohdassa tarkoitetut, proteiinia, 
hiilihydraatteja, sokeria, rasvaa, 
tyydyttyneitä rasvahappoja, ravintokuita 
ja natriumia koskevat ravintoainetiedot 
on esitettävä yhtenä kokonaisuutena 
selkeässä muodossa seuraavassa 
järjestyksessä: proteiini, hiilihydraatit, 
sokeri, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, 
ravintokuitu ja natrium. Tiedot on 
esitettävä 31 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että energiasisältöä koskevat tiedot on esitettävä 
pääasiallisessa nähtävillä olevassa kentässä. Ravintoaineita koskevia tietoja taas ei tarvitse 
esittää pääasiallisessa nähtävillä olevassa kentässä, mutta ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena ja selkeässä muodossa. 

Tarkistus 559
Jules Maaten

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka 
liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on lisäksi 
sisällytettävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen ohella pakkauksen etupuolen 
oikeaan alakulmaan käyttäen 3 
millimetrin kirjasimia ja sijoittaen tiedot 
soikion muotoisen kehyksen sisään.

Or. en

Perustelu

Energiapitoisuus on yksi tärkeimmistä elintarvikkeita koskevista tiedoista. Siksi se olisi 
sijoitettava kaikkien tuotteiden yhteydessä pakkauksen etupuolelle samaan paikkaan ja
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näkyvällä tavalla, jotta kuluttaja pystyy havaitsemaan sen ensisilmäyksellä ja sotkematta sitä 
savukerasioiden nelikulmaisissa kehyksissä oleviin varoituksiin. 

Tarkistus 560
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu energian määrä 
ilmoitetaan näkyvästi suorakulmaisessa 
kehyksessä pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä. Määrä ilmaistaan 
annosta kohti, jollei 32 artiklan 2 ja 3 
kohdasta muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 561
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut, 
ravintoarvoilmoitusta koskevat tiedot 
esitetään näkyvästi pakkauksen 
etupuolella.

Or. de

Perustelu

Energiasisältö on kuluttajien kannalta ravintoarvoilmoituksen tärkein tieto. Tämän vuoksi 
energiasisältö ja/tai ohjeellinen päivittäinen energiasisältö olisi tuotteesta riippumatta 
esitettävä näkyvästi pakkauksen etupuolella, jotta kuluttajat huomaavat sen ensi silmäyksellä. 
Päätös siitä, olisiko ravintoarvoilmoituksen tärkein elementti esitettävä myös pakkauksen 
etupuolella, olisi jätettävä elintarvikealan toimijoille.

Tarkistus 562
Frieda Brepoels

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu energiasisältö on 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen ohella 
esitettävä pakkauksen näkyvimmän 
pinnan oikeassa alakulmassa 
suorakulmaisessa kehyksessä. 
Energiasisältö ilmaistaan 100 grammaa 
tai millilitraa kohti taikka 32 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti annosta kohti. 

Or. nl
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Perustelu

Energiasisällön ilmoittaminen on ratkaisevaa. Siksi se on esitettävä pakkauksessa näkyvästi, 
ja sen on oltava kuluttajan tunnistettavissa. Energiasisältö voidaan ilmoittaa 100 grammaa 
tai millilitraa taikka annosta kohti.

Tarkistus 563
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu energian määrä 
ilmoitetaan näkyvästi suorakulmaisessa 
kehyksessä pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä. Määrä ilmaistaan 
annosta kohti, jollei 32 artiklan 2 ja 3 
kohdasta muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Energiapitoisuus on yksi tärkeimmistä elintarvikkeita koskevista tiedoista. Kuten 
kuluttajatutkimus (*), energiaa koskeva erityismerkintä pakkauksen etupuolella on 
helpoimmin kuluttajien käytettävissä. Kuluttajien mielestä on parasta, että tieto ilmoitetaan 
annosta kohti, sillä tällöin he kykenevät arvioimaan tuotteen todellista ravintosisältöä (joka 
on relevantti kalorien nauttimisen kannalta) ja vertailemaan tuotteita elintarvike- tai 
juomaluokassa.

Tarkistus 564
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu energian määrä 
ilmoitetaan näkyvästi suorakulmaisessa 



PE418.219v01-00 20/79 AM\762308FI.doc

FI

kehyksessä pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä. Määrä ilmaistaan 
annosta kohti, jollei 32 artiklan 2 ja 3 
kohdasta muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

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

Tarkistus 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viitemäärät, joilla ilmoitetaan, että 
tiettyä ravintoainetta on paljon 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti, 
määritetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä soveltaen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella ennen kuin 29–34 
artiklaa aletaan soveltaa.  Jos nämä 
viitemäärät ylittyvät elintarvikkeessa, 
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kyseisen ravintoaineen 
ravintoarvoilmoitusta on korostettava 
punaisella värillä.

Or. en

Perustelu

Kuten kuluttajatutkimus on osoittanut, värijärjestelmä sopii kuluttajille parhaiten nopean ja 
tietoisen valinnan tekemiseen. Kuluttajat voivat tehdä pikaisia päätöksiä, kun suurina 
määrinä käytettyjä ravintoaineita korostetaan. Näin voidaan – toisin kuin 
liikennevalomerkinnöillä – välttää, että täysin keinotekoiset tuotteet saavat vihreän pisteen.

Tarkistus 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut seuraavat tiedot, jotka liittyvät 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen, on 
esitettävä pakkauksen takapuolella: 
hiilihydraatit, proteiini ja keinotekoiset ja 
luonnolliset transrasvat. Ne on esitettävä 
yhtenä kokonaisuutena selkeässä 
muodossa edellä yksilöidyssä 
järjestyksessä. 

Or. en

Perustelu

Proteiini- ja transrasvapitoisuus ovat kuluttajille merkittäviä tietoja ja siksi niiden esittämisen 
pakkauksen takapuolella olisi oltava pakollista. On myös tärkeää erotella keinotekoiset ja 
luontaiset transrasvat, sillä tuottajat voivat vaikuttaa keinotekoisten transrasvojen määrään. 
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Tarkistus 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta 
elintarvikkeisiin, jotka on määritelty 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/398/ETY ja kyseisen 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä.

Or. en

Perustelu

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet on tuotettu erikseen kaavaillun kohderyhmän 
erityisravintotarpeisiin.  Neuvoston direktiivissä 89/398/ETY ja sen 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä säädetään yksityiskohtaisesti pakollisesta 
ravintoarvotietojen merkitsemisestä. Erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
rajattujen ravintoarvotietojen esittäminen pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä ei ole 
riittävää, ja se ei ehkä ole relevanttia kuluttajien informoinnin kannalta. Erityisravinnoksi 
tarkoitettuja elintarvikkeita varten olisi myönnettävä poikkeus tästä vaatimuksesta.

Tarkistus 568
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta 
elintarvikkeisiin, jotka on määritelty 
erityisravinnoksi tarkoitettuja 
elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/398/ETY ja kyseisen 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä.

Or. en

Perustelu

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

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

Tarkistus 569
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä 
ravintoarvoilmoitus on annettava yhtenä 
kokonaisuutena yhdessä paikassa ja 

2. Edellä 29 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
ravintoaineisiin liittyvä ravintoarvoilmoitus 
on annettava yhtenä kokonaisuutena 
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soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C 
osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä.

pakkauksen takapuolella liitteessä XIII 
olevassa C osassa säädetyssä 
esitysjärjestyksessä. 

Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.

Tämä ravintoarvoilmoitus on esitettävä 
taulukon muodossa, numeroarvot suorassa 
linjassa, jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, 
ilmoitus on esitettävä vaakasuorilla riveillä.

Or. en

Perustelu

Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen.

Tarkistus 570
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos pakollinen ravintoarvoilmoitus 
esitetään yhdessä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoaineita koskevan 
ilmoituksen kanssa, ilmoitukseen 
sisältyvät tiedot energiasta ja 
ravintoaineista on esitettävä soveltuvin 
osin liitteessä XIII olevassa C osassa 
säädetyssä esitysjärjestyksessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen.
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Tarkistus 571
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos pakollinen ravintoarvoilmoitus 
esitetään yhdessä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoaineita koskevan 
ilmoituksen kanssa, ilmoitukseen 
sisältyvät tiedot energiasta ja 
ravintoaineista on esitettävä soveltuvin 
osin liitteessä XIII olevassa C osassa 
säädetyssä esitysjärjestyksessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 572
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäännöt luodakseen 
perusteet, joilla määritetään, milloin arvot
tai ravintoaineet ovat vähäpätöisiä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Päätöstä siitä, mitkä määrät ovat vähäpätöisiä, ei pidä jättää toimijoille. Perusteet olisi 
vahvistettava Euroopan tasolla.
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Tarkistus 573
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tapauksissa, joissa tuotteessa olevan 
energian tai ravintoaineen 
(ravintoaineiden) määrä on vähäpätöinen, 
kyseisiä osia koskeva ravintoarvoilmoitus 
voidaan korvata esimerkiksi maininnalla
’Sisältää vähäisiä määriä ...’ lähellä
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on.

4. Tapauksissa, joissa tuotteessa olevan 
energian tai yksittäis(t)en ravintoaineen 
(ravintoaineiden määrä on vähäpätöinen, 
niistä ei tarvitse tehdä 
ravintoarvoilmoitusta.  Esimerkiksi 
maininta 'Sisältää vähäisiä määriä ...' 
voidaan sijoittaa lähelle 
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että ravintoarvoilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa 
ravintoaineita, joita elintarvikkeessa ei ole tai joiden määrä elintarvikkeessa on 
vähäpätöinen. Vähäpätöistä määrää koskevan viittauksen olisi oltava mahdollinen, mutta ei 
pakollinen. 

Tarkistus 574
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia 44 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, 
edellyttäen että seuraavat olennaiset 
vaatimukset täyttyvät:

Poistetaan.

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä
b) on oltava näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaisia 



AM\762308FI.doc 27/79 PE418.219v01-00

FI

esitysmuotoja.

Or. de

Perustelu

Koska 31 artiklan 2 kohdassa vaaditaan prosenttiosuuksien pakollista esittämistä graafisessa 
muodosssa, 34 artiklan 5 ja 6 kohta ovat tarpeettomia (vrt. saman esittäjän 34 artiklan 1 
kohtaan tekemä tarkistus). Asetusehdotuksessa aiotaan jättää jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen 
harkintaan, esitetäänkö ravintoarvoilmoitus graafisten muotojen tai tunnusten avulla. Tämä 
saattaa kuitenkin haitata tavaroiden vapaata liikkuvuutta, koska jäsenvaltioiden tilanteet 
kehittyvät eri tavoin.

Tarkistus 575
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia 44 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, 
edellyttäen että seuraavat olennaiset 
vaatimukset täyttyvät:

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia, edellyttäen että seuraavat 
olennaiset vaatimukset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Graafiset muodot tai tunnukset olisi sallittava riippumatta siitä, onko kansallista järjestelmää 
olemassa vai ei.
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Tarkistus 576
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia 44 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, 
edellyttäen että seuraavat olennaiset 
vaatimukset täyttyvät:

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia, edellyttäen että seuraavat 
olennaiset vaatimukset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan joustavuus ja ravintoarvoilmoitusten vaihtoehtoisten, 31 artiklan 
2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja esittämistapoja täydentävien esittämistapojen säilyminen ja 
kehittäminen.

Tarkistus 577
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia 44 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, 
edellyttäen että seuraavat olennaiset 
vaatimukset täyttyvät:

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia, edellyttäen että seuraavat 
olennaiset vaatimukset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Ravintoainetunnukset olisi yhdenmukaistettava EU:n tasolla tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
sallimiseksi.
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Tarkistus 578
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla– 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
koskevat muita kuin 5 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoarvoilmoituksen 
esittämisen muita näkökohtia. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 6 ja 7 lukua koskevien poistojen kanssa.

Tarkistus 579
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
koskevat muita kuin 5 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoarvoilmoituksen 
esittämisen muita näkökohtia. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Artiklan 5 ja 6 kohta ovat tarpeettomia kun otetaan huomioon saman esittäjän 34 artiklan 1 
kohtaan tekemä tarkistus. 

Tarkistus 580
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
koskevat muita kuin 5 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoarvoilmoituksen 
esittämisen muita näkökohtia. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 6 ja 7 lukua koskevien poistojen kanssa.

Tarkistus 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  6 a. Komissio esittää viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
arviointikertomuksen edellisissä kohdissa 
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tarkoitetuista esitysmuodoista.

Or. en

Perustelu

Esitysmuodoista on laadittava arviointi, jotta edut ja haitat kyetään yksilöimään.

Tarkistus 582
Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Edellä 34 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta 
tuotteisiin, jotka on mainittu direktiivissä 
89/398/ETY ja sen 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä.

Or. it

Perustelu

Ruokavaliotuotteet on tuotettu erikseen erityisiä ravintotarpeita varten ja niiden käyttö johtuu 
usein lääkärin suosituksesta. Siksi kuluttajat eivät tarvitse erityisiä tietoja niiden 
ravintosisällöstä.

Tarkistus 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Ehdotus asetukseksi
V luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

V luku

Elintarvikkeita koskevat vapaaehtoiset 
tiedot

V luku

Pakollinen alkuperämerkintä
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Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää elintarvikkeen alkuperämaa. 
Tietoisuus jalostetussa elintarvikkeessa käytetyn pääaineksen alkuperästä on olennainen 
tekijä, jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Tarkistus 584
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
V luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

V luku

Elintarvikkeita koskevat vapaaehtoiset 
tiedot

V luku

Elintarvikkeiden alkuperämerkintä

Or. en

Perustelu

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 585
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sovellettavat vaatimukset Poistetaan.
1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 
2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 
3 ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 
3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
myös ilmoitettava.
4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu samassa maassa tai paikassa. 
Muissa tapauksissa on annettava tiedot 
kustakin eri paikasta, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu.
5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat 3 
kohdan soveltamista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
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sääntelymenettelyä noudattaen.
6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 
ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 586
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla
Sovellettavat vaatimukset

Poistetaan.

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 
2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 
3 ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 
3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
myös ilmoitettava.
4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu samassa maassa tai paikassa. 
Muissa tapauksissa on annettava tiedot 
kustakin eri paikasta, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu.
5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat 3 
kohdan soveltamista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
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keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 
ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää tietää, mistä tuote tulee. Yhden ainoan alkuperämaan ilmoittaminen ei 
ole kuitenkaan aina mahdollista, sillä tuotteen sisältö saattaa olla eri maista samaan aikaan 
ja vaihdella päivittäin. Alkuperän antamista merkinnässä koskevissa nykyisissä säännöissä 
lähteen ilmoittaminen on vapaaehtoista ellei näiden tietojen voisi puuttuminen johtaisi 
kuluttajaa olennaisesti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä. Näiden sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava ja niitä ei pidä korvata uudella sanamuodolla. 

Tarkistus 587
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sovellettavat vaatimukset Sovellettavat vaatimukset

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten
mukaisia. Tässä tapauksessa ei sovelleta 
14 artiklan 1 kohtaa.

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 
3 ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
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elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 
3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
myös ilmoitettava.
4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu samassa maassa tai paikassa. 
Muissa tapauksissa on annettava tiedot 
kustakin eri paikasta, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu.
5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat 3 
kohdan soveltamista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 
ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 
ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Alkuperämerkinnässä on pakollinen tekijä, joten 35 artiklan 2–5 kohta olisi siirrettävä 
erilliseksi artiklaksi (uusi 26 artikla "Alkuperä ja lähtöisyys") muiden pakollisten tietojen 
oheen. Kun tiedot annetaan vapaaehtoisesti, lienee järkevää myöntää poikkeus 
vähimmäiskirjasinkokoa koskevasta vaatimuksesta (14 artiklan 1 kohta), koska muutoin alan 
toimijat saattavat päättää olla antamatta tietoja.

Tarkistus 588
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten
mukaisia. 

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 
3 ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 

2. Komissio laatii asianosaisia 
sidosryhmiä kuultuaan ehdotuksen, jossa 
käsitellään tuotantomenetelmiin, eläinten 
hyvinvointiin tai elintarvikkeen 
ympäristövaikutuksiin kytkeytyviä 
erityisominaisuuksia koskevia 
elintarvikkeiden merkintöjä ja luodaan 
laatukriteerit, jotka kyseisten 
merkintäjärjestelmien on täytettävä, 
täsmällisen ja tasapainoisen tiedottamisen 
varmistamiseksi ja kuluttajien harhaan 
johtamisen välttämiseksi.

3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
myös ilmoitettava.
4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu samassa maassa tai paikassa. 
Muissa tapauksissa on annettava tiedot 
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kustakin eri paikasta, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu.
5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat 3 
kohdan soveltamista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 
ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 589
Jules Maaten

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 

1. Siltä osin kuin jotkin tai kaikki tämän 
asetuksen kattamat elintarvikkeita koskevat 
tiedot annetaan vapaaehtoisesti, tietojen 
antamisessa on noudatettava tässä
asetuksessa säädettyjä asiaankuuluvia 
erityisvaatimuksia. 

Or. en
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Perustelu

"On oltava... mukaisia" -ilmaus voisi tarkoittaa, että pakkaamattomia elintarvikkeita ja 
suoramyyntiin pakattuja elintarvikkeita koskevissa vapaaehtoisissa ravintotiedoissa olisi 
oltava kaikki tiedot täsmälleen samalla tavalla kuin pakatuissa elintarvikkeissa.  Tämä 
merkitsee tietoja vapaaehtoisesti antaville elintarvikealan toimijoille rasitusta ja he 
saattaisivat luopua antamasta tietoja jatkossa, jos säädös hyväksytään sellaisena kuin se on 
nyt.

Tarkistus 590
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava selkeästi 
luettavia.

Or. en

Perustelu

Jos vapaaehtoisesti annettavien elintarviketietojen on täytettävä samat vaatimukset kuin 
pakollisten tietojen, tuottajat todennäköisesti lopettavat tietojen vapaaehtoisen antamisen.   
Näin ollen ehdotus johtaisi siihen, että kuluttajat saisivat nykyistä vähemmän tietoja.

Tarkistus 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
vaatimusten ja erityisesti 7 artiklan 



AM\762308FI.doc 41/79 PE418.219v01-00

FI

vaatimusten mukaisia. 

Or. en

Perustelu

Hyviä tiedotuskäytänteitä koskeva 7 artikla on tärkein perusta vapaaehtoisille 
tiedotusjärjestelmille.

Tarkistus 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  1 a. Kaikki vapaaehtoisia elintarvikealan 
tiedotusjärjestelmiä koskevat 
asianmukaiset tiedot, kuten niiden 
taustalla vaikuttavat perusteet ja 
tieteelliset selvitykset, on saatettava 
yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

Säännös on tarpeen avoimuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 3 
ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 3 
ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaan tai 
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lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta.

lähtöisyyspaikan ilmoittaminen on 
pakollista tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää elintarvikkeen alkuperämaa. 
Tietoisuus jalostetussa elintarvikkeessa käytetyn pääaineksen alkuperästä on olennainen 
tekijä, jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Tarkistus 594
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 3 
ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti ja 
9 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten lisäksi 3 ja 4 
kohtaa on sovellettava, kun elintarvikkeen 
alkuperämaata tai lähtöisyyspaikkaa
koskevat tiedot ilmoitetaan vapaaehtoisesti 
tarkoituksena tiedottaa kuluttajille, että 
elintarvike on peräisin tai tulee Euroopan 
yhteisöstä tai tietystä maasta tai paikasta.

Or. en

Perustelu

Jos 9 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen pakollisten vaatimusten lisäksi annetaan 
tietoja elintarvikkeen ainesosan alkuperämaasta, tietojen olisi oltava 35 artiklan 2 kohdan 
säännösten mukaisia.
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Tarkistus 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 3 
ja 4 kohtaa on sovellettava, kun
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti ja 
9 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten lisäksi 3 ja 4 
kohtaa on sovellettava, kun elintarvikkeen 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka 
ilmoitetaan vapaaehtoisesti tarkoituksena 
tiedottaa kuluttajille, että elintarvike on 
peräisin tai tulee Euroopan yhteisöstä tai 
tietystä maasta tai paikasta.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 9 artiklan 1 kohdan i alakohdassa käsitellään alkuperämaamerkintöjä koskevia 
pakollisia vaatimuksia, ja sitä on sovellettava joka tapauksessa.

Tarkistus 596
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 3 
ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti ja 
9 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten lisäksi 3 ja 4 
kohtaa on sovellettava, kun elintarvikkeen 
alkuperämaata tai lähtöisyyspaikkaa
koskevat tiedot ilmoitetaan vapaaehtoisesti 
tarkoituksena tiedottaa kuluttajille, että 
elintarvike on peräisin tai tulee Euroopan 
yhteisöstä tai tietystä maasta tai paikasta.
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Or. en

Perustelu

Pakollista alkuperämerkintää koskevia vaatimuksia olisi laajennettava, jotta kuluttajat eivät 
saisi väärää käsitystä tuotteen ja sen pääainesten alkuperästä.

Tarkistus 597
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1-4 kohdat

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. 

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 3 
ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön mukaisesti 3 
ja 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaan tai 
lähtöisyyspaikan ilmoittaminen on 
pakollista tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä (jäsenvaltiosta)
tai tietystä maasta tai paikasta. 

3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on myös 
ilmoitettava.

3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on myös 
ilmoitettava. Pääainesosa on se 
elintarvikkeen ainesosa, jonka osuus 
kyseisestä elintarvikkeesta on 50 
prosenttia tai enemmän.

4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja teurastettu 
samassa maassa tai paikassa. Muissa 
tapauksissa on annettava tiedot kustakin 

4. Kun on kyse siipikarjasta ja muusta 
lihasta kuin naudanlihasta, 
alkuperämaaksi tai lähtöisyyspaikaksi on 
ilmoitettava se paikka, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja jossa niitä on pidetty ja/tai 
lihotettu; eläinten kasvatus- ja 
teurastuspaikkaa ja niistä saatujen 
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eri paikasta, jossa eläimet ovat syntyneet 
ja ne on kasvatettu ja teurastettu.

tuotteiden jalostus- tai pakkauspaikkaa ei 
siis voi ilmoittaa tällaisena paikkana. 
Vaihtoehtoisesti on ilmoitettava kukin 
paikka, jossa eläimet ovat syntyneet ja 
jossa niitä on pidetty, kasvatettu ja 
teurastettu ja niistä saadut tuotteet on 
jalostettu ja pakattu.

Or. en

Perustelu

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

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

Tarkistus 598
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosilla, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on myös 
ilmoitettava.

3. Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
merkittävillä ainesosilla, kyseisten 
ainesosien alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka on myös ilmoitettava.

Or. en
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Perustelu

Sillä, että vain merkittävien ainesosien alkuperämaan ilmoittaminen on pakollista, vältetään 
tarpeettomien tietojen antaminen ja varmistetaan tietojen antaminen vain niistä ainesosista, 
joiden osuus on yli 50 prosenttia elintarvikkeen sisällöstä.

Tarkistus 599
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja teurastettu 
samassa maassa tai paikassa. Muissa 
tapauksissa on annettava tiedot kustakin eri 
paikasta, jossa eläimet ovat syntyneet ja ne 
on kasvatettu ja teurastettu.

4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 
paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja teurastettu 
samassa maassa tai paikassa. Muissa 
tapauksissa on annettava yksitellen tiedot 
kustakin eri paikasta, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja teurastettu.

Or. hu

Perustelu

Koska elintarvikealalla on ollut lukuisia lihatuotteita koskevia skandaaleja, eurooppalaiset 
kuluttajat elävät nyt epätietoisuudessa. Heille on annettava mahdollisuus jäljittää 
lihatuotteiden koko reitti siten, että tuottaja ilmoittaa vapaaehtoisesti ja yksityiskohtaisesti eri 
lihalajien alkuperän.

Tarkistus 600
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse muusta lihasta kuin 
naudanlihasta, alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka voidaan ilmoittaa yhtenä 

4. Kun on kyse siipikarjasta ja muusta 
lihasta kuin naudanlihasta, 
alkuperämaaksi tai lähtöisyyspaikaksi on 
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paikkana vain silloin, kun eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja teurastettu 
samassa maassa tai paikassa. Muissa 
tapauksissa on annettava tiedot kustakin eri 
paikasta, jossa eläimet ovat syntyneet ja ne 
on kasvatettu ja teurastettu.

ilmoitettava yksi paikka vain silloin, kun 
eläimet ovat syntyneet ja ne on kasvatettu 
ja teurastettu samassa maassa tai paikassa; 
eläimistä saatujen tuotteiden jalostus- tai 
pakkauspaikkaa ei siis voi ilmoittaa 
tällaisena paikkana. Muissa tapauksissa 
on annettava tiedot kustakin eri paikasta, 
jossa eläimet ovat syntyneet ja ne on 
kasvatettu ja teurastettu.

Or. en

Tarkistus 601
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten 
alkuperämaaksi tai lähtöisyyspaikaksi 
voidaan ilmoittaa ainoastaan maa tai 
paikka, jossa tuote on kasvatettu. 

Or. de

Perustelu

Hedelmien ja vihannesten liiallisista torjunta-ainepitoisuuksista raportoidaan yhä uudelleen. 
Yksiselitteinen alkuperämerkintä takaa valinnanvapauden ja se voi lujittaa kuluttajien 
luottamusta tuotteiden laadukkuuteen.

Tarkistus 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä vapaaehtoisesti 
annettavien tietojen käyttöä koskevista 

6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä edellisten kohtien 
mukaisesti vapaaehtoisesti annettavien 
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ehdoista ja perusteista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

tietojen käyttöä koskevista ehdoista ja 
perusteista. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös kytkeytyy ainoastaan edeltäviin kohtiin.

Tarkistus 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kasvis-ilmausta ei pitäisi käyttää 
elintarvikkeista, jotka ovat kuolleita tai 
teurastettuja eläimiä taikka eläimiä, jotka 
kuolevat joutuessaan syödyiksi, eikä 
elintarvikkeista, jotka on tehty tällaisista 
eläimistä tai niistä saatujen tuotteiden 
avulla. 
Vegaaninen-ilmausta ei pitäisi käyttää 
elintarvikkeista, jotka ovat eläimiä tai 
eläintuotteita (elävistä eläimistä saatavat 
tuotteet mukaan lukien) tai jotka on tehty 
eläimistä tai eläintuotteista taikka niiden 
avulla.

Or. en

Perustelu

Kasvis- ja vegaaninen-ilmauksia ei ole toistaiseksi suojattu oikeudellisesti. Tämä tarkoittaa 
käytännössä, että kukin tuottaja voi merkitä tuotteensa kasvistuotteeksi, vaikka se ei sitä 
olisikaan. Edellä olevan määritelmän on esittänyt – vuosien keskustelun jälkeen –
Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikealan standardivirasto.
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Tarkistus 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Elintarviketta koskevista 
ympäristönäkökohdista ja sosiaalisista ja 
eettisistä näkökohdista voidaan antaa 
tietoja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Komissio esittää [12 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta] 
lainsäädäntöehdotuksen tällaisista 
elintarvikkeita koskevista perusteista, jotta 
ei kannustettaisi mielivaltaisiin 
sitoumuksiin ja jotta varmistettaisiin 
vertailtavuus.  

Or. en

Perustelu

Ympäristöperusteet ja sosiaaliset ja eettiset perusteet ohjaavat monien kuluttajien 
päätöksentekoa. Siksi olisi kannustettava tällaisten tietojen antamiseen.

Tarkistus 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Elintarvikkeita koskevat vapaaehtoiset 

tiedot
1. Komission määrittää 1 päivään 
tammikuuta 20xx mennessä (kolmen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä) 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
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yhteisen myönteisen ravintotunnuksen, 
jotta kuluttaja voi tunnistaa kunkin 
elintarvikeryhmän terveellisimmän 
vaihtoehdon.
2. Yhteisellä myönteisellä tunnuksella 
varustettavien elintarvikkeiden on 
täytettävä komission määrittämät 
vaatimukset ja niiden on oltava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 20 päivänä 
joulukuuta 2006 antaman elintarvikkeita 
koskevia ravitsemus- ja terveysväitteitä 
koskevan asetuksen (EY) N:o 1924/2006 4 
artiklan vaatimusten mukaisia.  
3. Edellä 2 kohdan mukaisten 
vaatimusten määrittämisessä on otettava 
huomioon erityisesti:
a) elintarvikkeen yleinen 
ravitsemuksellinen koostumus ja ne 
ravintoaineet, jotka on tieteellisesti 
tunnustettu terveyttä edistäviksi;
b) elintarvikkeen (tai elintarvikeryhmien) 
tehtävä ja merkitys sekä hyöty väestön tai 
soveltuvin osin tiettyjen riskiryhmien, 
kuten lasten, ruokavaliossa.
Vaatimusten on perustuttava tieteelliseen 
tietämykseen ruokavaliosta ja 
ravitsemuksesta ja niiden yhteydestä 
terveyteen. 
Vaatimusten määrittämisen yhteydessä 
komissio pyytää virastoa antamaan 
asianmukaiset tieteelliset lausunnot 
12 kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
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everyone who wants to eat a healthy diet.

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

Tarkistus 606
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.

Esittäminen

Vapaaehtoisia tietoja ei saa asettaa esille 
siten, että siitä on haittaa pakollisia tietoja 
varten käytettävissä olevalle tilalle.

Or. de

Perustelu

Asia ratkaistaan luettavuutta koskevilla EU-ohjeilla.

Tarkistus 607
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vapaaehtoisia tietoja ei saa asettaa esille 
siten, että siitä on haittaa pakollisia tietoja 
varten käytettävissä olevalle tilalle.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukainen 35 artiklan poistamisen kanssa.

Tarkistus 608
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
VI luku

Komission teksti Tarkistus

Luku poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansalliset säännöt rikkovat yhdenmukaistamisen periaatetta ja estävät tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 609
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle ja 
parlamentille kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
siipikarjan lihan, sianlihan ja 
lampaanlihan alkuperän pakollista 
ilmoittamista ja jotka vastaavat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 
1760/2000 olevia naudanlihan pakollista 
merkitsemistä koskevia säännöksiä. 

Or. en
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Perustelu

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
Tarkistus offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

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

Tarkistus 610
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
37 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio käynnistää tämän asetuksen 
tultua voimaan julkisen kuulemisen 
sellaisten ilmausten kuin "puhdas", 
"alkuperäinen", "tilatuote", 
"maalaistuote", "perinteinen" ja 
"autenttinen" käytöstä, minkä jälkeen 
komissio laatii oppaan tällaisten 
ilmausten käytöstä, jotta niitä käytettäisiin 
ainoastaan tämän asetuksen luvussa II 
vahvistettujen periaatteiden ja 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 



PE418.219v01-00 54/79 AM\762308FI.doc

FI

and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

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

Tarkistus 611
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa ja 10 
artiklassa tarkoitettujen pakollisten tietojen 
lisäksi jäsenvaltiot voivat 42 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti vaatia 
pakollisia lisätietoja tietyntyyppisistä 
elintarvikkeista tai elintarvikkeiden 
ryhmistä seuraavilla perusteilla:

Edellä 9 artiklan 1 kohdassa ja 10 
artiklassa tarkoitettujen pakollisten tietojen 
lisäksi jäsenvaltiot voivat 42 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti vaatia 
lisätietoja tietyntyyppisistä elintarvikkeista 
tai elintarvikkeiden ryhmistä seuraavilla 
perusteilla:

a) kansanterveyden suojelu; a) kansanterveyden suojelu; tai
b) kuluttajansuoja; b) tietoiset päätökset mahdollistava 

kuluttajansuoja; tai
c) petostentorjunta; c) petostentorjunta; tai
d) teollisoikeuksien ja kaupallisten 
oikeuksien suojeleminen, 
alkuperänimitysten ja alkuperämerkintöjen 
suojeleminen sekä vilpillisen kilpailun 
estäminen.

d) teollisoikeuksien ja kaupallisten 
oikeuksien suojeleminen, 
alkuperänimitysten ja alkuperämerkintöjen 
suojeleminen sekä vilpillisen kilpailun 
estäminen.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetulla tekstillä pyritään välttämään 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuja pakollisia tietoja 
koskevat sekaannukset ja parantamaan artiklan luettavuutta.

Tarkistus 612
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset toimenpiteet eivät saa muodostaa 
esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle 
sisämarkkinoilla. 

Or. en

Perustelu

Jos vapaaehtoisesti annettavien elintarviketietojen on täytettävä samat vaatimukset kuin 
pakollisten tietojen, tuottajat todennäköisesti lopettavat tietojen vapaaehtoisen antamisen.   
Näin ollen ehdotus johtaisi siihen, että kuluttajat saisivat nykyistä vähemmän tietoja.

Tarkistus 613
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edellä olevan 1 
kohdan nojalla ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöisyyspaikan pakollista ilmoittamista, 
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 
tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän
tai lähtöisyyden välillä on todistettu 
yhteys. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
todisteet siitä, että valtaosa kuluttajista 
pitää tämän tiedon antamista erittäin 

Poistetaan.
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arvokkaana.

Or. en

Tarkistus 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edellä olevan 1 
kohdan nojalla ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöisyyspaikan pakollista ilmoittamista, 
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 
tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän 
tai lähtöisyyden välillä on todistettu 
yhteys. Jäsenvaltioiden on esitettävä
todisteet siitä, että valtaosa kuluttajista 
pitää tämän tiedon antamista erittäin 
arvokkaana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on liian rajoittava ja se ei vastaa 9 artiklan 1 kohdan i alakohtaan tehtyä 
tarkistusta.
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Tarkistus 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edellä olevan 1 
kohdan nojalla ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
elintarvikkeiden alkuperämaan tai 
lähtöisyyspaikan pakollista ilmoittamista, 
ainoastaan silloin, kun elintarvikkeen 
tiettyjen ominaisuuksien ja sen alkuperän 
tai lähtöisyyden välillä on todistettu 
yhteys. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
todisteet siitä, että valtaosa kuluttajista 
pitää tämän tiedon antamista erittäin 
arvokkaana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää elintarvikkeen alkuperämaa. 
Tietoisuus jalostetussa elintarvikkeessa käytetyn pääaineksen alkuperästä on olennainen 
tekijä, jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Tarkistus 616
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon ja 
maitotuotteiden osalta.

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon, hapatetun 
maidon ja kerman, joihin ei ole lisätty 
muita ainesosia kuin valmistuksen 
kannalta välttämättömiä maitovalmisteita 
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ja mikrobiviljelmiä, osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että 9 artiklan 1 kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta poikkeavia 
kansallisia toimenpiteitä ei sovelleta maitotuotteisiin, joihin on lisätty esimerkiksi sokereita, 
aromeja tai muita maitoon kuulumattomia ainesosia.

Tarkistus 617
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon ja
maitotuotteiden osalta.

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon, hapatetun 
maidon ja kerman, joihin ei ole lisätty 
muita ainesosia kuin valmistuksen 
kannalta välttämättömiä maitovalmisteita 
ja mikrobiviljelmiä, osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että 9 artiklan 1 kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta poikkeavia 
kansallisia toimenpiteitä ei sovelleta maitotuotteisiin, joihin on lisätty esimerkiksi sokereita, 
aromeja tai muita maitoon kuulumattomia ainesosia.
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Tarkistus 618
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon ja 
maitotuotteiden osalta.

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon, hapatetun 
maidon ja kerman, joihin ei ole lisätty 
muita ainesosia kuin valmistuksen 
kannalta välttämättömiä maitovalmisteita 
ja mikrobiviljelmiä, osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että 9 artiklan 1 kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta poikkeavia 
kansallisia toimenpiteitä ei sovelleta maitotuotteisiin, joihin on lisätty esimerkiksi sokereita, 
aromeja tai muita maitoon kuulumattomia ainesosia.

Tarkistus 619
Kathy Sinnott

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon ja 
maitotuotteiden osalta.

Jäsenvaltiot voivat säätää 9 artiklan 1 
kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä uudelleen 
käytettäväksi tarkoitetuissa lasipulloissa 
kaupan pidettävän maidon, hapatetun 
maidon ja kerman, joihin ei ole lisätty 
muita ainesosia kuin valmistuksen 
kannalta välttämättömiä maitovalmisteita 
ja mikrobiviljelmiä, osalta.

Or. en
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Perustelu

Maidolle ja maitotuotteille, joihin on lisätty esimerkiksi sokereita, aromeja tai muita maitoon 
kuulumattomia ainesosia, ei pitäisi myöntää poikkeusta 9 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 2 
kohdan vaatimuksista.

Tarkistus 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

40 artikla
Alkoholijuomat

Poistetaan.

Jäsenvaltiot voivat, odotettaessa 20 
artiklan e kohdassa tarkoitettujen 
yhteisön säännösten antamista, pitää 
voimassa kansalliset säännöt ainesosien 
luetteloimisesta, kun on kyse juomista, 
jotka sisältävät enemmän kuin 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole enää tarpeen, sillä 20 artiklan e kohta on poistettu toisessa tarkistuksessa.

Tarkistus 621
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat, odotettaessa 20 
artiklan e kohdassa tarkoitettujen 
yhteisön säännösten antamista, pitää 

Poistetaan.
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voimassa kansalliset säännöt ainesosien 
luetteloimisesta, kun on kyse juomista, 
jotka sisältävät enemmän kuin 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia.

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava myös alkoholijuomiin. 
Siten tämä artikla ja 29 artiklan 1 kohdan b alakohdan viimeinen kohta poistetaan.

Tarkistus 622
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat, odotettaessa 20 artiklan 
e kohdassa tarkoitettujen yhteisön 
säännösten antamista, pitää voimassa 
kansalliset säännöt ainesosien 
luetteloimisesta, kun on kyse juomista, 
jotka sisältävät enemmän kuin 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia.

Jäsenvaltiot, jotka ovat ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa ottaneet käyttöön 
kansallisia sääntöjä, voivat, odotettaessa 
20 artiklan e kohdassa tarkoitettujen 
yhteisön säännösten antamista, pitää 
voimassa kyseiset kansalliset säännöt 
ainesosien luetteloimisesta, kun on kyse 
juomista, jotka sisältävät enemmän kuin 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia.

Or. en

Perustelu

Koska ehdotetun EU:n uuden asetuksen tarkoituksena on sääntöjen yhdenmukaistaminen ja 
yksinkertaistaminen, on asianmukaista varmistaa, että aloilla, joille kaavaillaan uusia 
yhteisön sääntöjä, ei oteta käyttöön uusia kansallisia toimenpiteitä.  Jos kansalliset säännöt 
kuitenkin ovat jo voimassa ennestään, ne olisi pidettävä voimassa yhteisön sääntöjen 
voimaantuloon saakka.
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Tarkistus 623
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 
kansalliset toimenpiteet

Pakkaamattomat elintarvikkeet

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä.

1. Edellä 13 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista on 
annettava 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut tiedot. 

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous 
saa silti riittävät tiedot.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin tai kaikkien muiden 9 
ja 10 artiklassa lueteltujen tietojen tai 
niiden osatekijöiden antamista.

3. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
yksityiskohtaisia sääntöjä tavasta, jolla 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
saatettava saataville.

3. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

4. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Koska pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöissä ilmenee vääjäämättä hankaluuksia, 
niitä varten olisi periaatteessa myönnettävä poikkeus useimmista merkintävaatimuksista 
allergeenitietoja lukuun ottamatta.  Jäsenvaltioille olisi suotava joustovaraa päättää, kuinka 
tiedot saatetaan parhaiten kuluttajien saataville.
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Tarkistus 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä.

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot, joita jäsenvaltiot voivat 
vaatia, on annettava.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous 
saa silti riittävät tiedot.
3. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä koskevat säädökset 
kirjallisina.

Or. en

Perustelu

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 625
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat
kansalliset toimenpiteet

Kansalliset toimenpiteet

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä.

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous saa 
silti riittävät tiedot.

2.  Jäsenvaltiot voivat päättää olla
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous saa 
silti riittävät tiedot.

3. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

3. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta 9 artiklan 1 kohdan l 
alakohdan mukaista 
ravintoarvoilmoitusta sellaisista 
pakkaamattomista elintarvikkeista ja 
aterioista, jotka valmistetaan 
pienyrityksissä tai suurtalouksissa ja 
toimitetaan suoraan loppukuluttajille, jos 
nämä elintarvikkeet ja ateriat 
valmistetaan standardoimattomin 
menetelmin, jolloin ainesosat ja reseptit 
voivat vaihdella usein.

Or. en

Perustelu

Pienten vähittäisliikkeiden tai suurtalouksien valmistamat valmiiksi pakatut elintarvikkeet ja 
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ateriat valmistetaan epäyhtenäisellä tavalla, minkä vuoksi ainesosissa ja resepteissä saattaa 
olla suuria eroja jopa päivittäin. Siksi on tärkeää, että mainitun kaltaiset elintarvikkeet 
vapautetaan ravintoarvotietojen ilmoittamisvelvollisuudesta joko kokonaan tai siten, että 
jäsenvaltioille annetaan oikeus asettaa näitä elintarvikkeita koskevat säännöt muita kuin 
esipakattuja elintarvikkeita koskevan käytännön mukaisesti.

Tarkistus 626
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä.

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä. Edellä 9  
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on joka tapauksessa 
esitettävä siten, että kuluttaja voi 
varmistua niistä kysymyksittä.

Or. de

Perustelu

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous saa 
silti riittävät tiedot.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettuja 
tietoja, edellyttäen että kuluttaja tai 
suurtalous saa silti riittävät tiedot.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että liitteen III "Elintarvikkeet, joiden merkinnöissä on oltava yksi tai useampi 
lisätieto"(esimerkiksi tiettyihin kaasuihin pakatut elintarvikkeet, elintarvikkeet, joiden 
kofeiinipitoisuus on korkea jne.) vaatimukset pätevät myös pakkaamattomiin elintarvikkeisiin.

Tarkistus 628
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdassa 
perustettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa, 
jos se katsoo, että kuulemisesta on hyötyä, 
tai jos jokin jäsenvaltio sitä pyytää.

2. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdassa 
perustettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa. 
Lisäksi komissio ottaa käyttöön kaikkia 
sidosryhmiä koskevan virallisen 
ilmoitusmenettelyn direktiivin 98/34 
säännösten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Nykyiset uusien merkintätoimenpiteiden käyttöönottoa koskevat menettelyt ovat 
läpinäkymättömiä, eikä niihin ei sisälly mitään ulkoisten sidosryhmien kuulemista koskevia 
vaatimuksia.  Koska uudet merkintävaatimukset vaikuttavat kielteisesti tavaroiden vapaaseen 
liikkuvuuteen, ehdotettuja toimenpiteitä on käsiteltävä kattavasti ja niin, että sidosryhmät 
voivat kommentoida niitä.  Ehdotuksia ei saisi hyväksyä säännöksiksi ennen kuin on arvioitu 
niiden yhteensopivuus yhteismarkkinavapauksien suhteen.

Tarkistus 629
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY ei sovelleta toimenpiteisiin, 
jotka kuuluvat 1–4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoitusmenettelyn piiriin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

42 artiklan 2 kohtaan ehdotetulla tarkistuksella otetaan käyttöön vaatimus avoimen 
ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta; menettely kattaisi kuluttajat ja tuottajat.  Tällainen 
menettely on erittäin tärkeä, kun harkitaan uusia merkintöjä.  Siksi on syytä poistaa vapautus 
uusien merkintäehdotusten virallisesta valvonnasta.

Tarkistus 630
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa yksityiskohtaisia Komissio voi antaa yksityiskohtaisia 
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sääntöjä tämän luvun soveltamisesta.
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

sääntöjä tämän luvun soveltamisesta.
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Oikaistaan kyseinen kohta oikeaksi, jotta se vastaa komiteamenettelyä.

Tarkistus 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä tämän luvun soveltamisesta. 
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

Komissio voi antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä tämän luvun soveltamisesta. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jos toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, niistä päätetään valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 632
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
VII luku

Komission teksti Tarkistus

VII LUKU Luku poistetaan.
KANSALLISTEN JÄRJESTELMIEN 

LAATIMINEN

Or. en

Perustelu

Kansalliset säännöt rikkovat yhdenmukaistamisen periaatetta ja estävät tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 633
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset järjestelmät Jäsenvaltioiden vapaaehtoiset järjestelmät

Or. en

Perustelu

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 634
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä, suositella 
tai muutoin vahvistaa kansallisia 
järjestelmiä, jotka koostuvat yksinomaan 
ei-sitovista säännöistä, kuten suosituksista, 
ohjeista, normeista tai muista ei-sitovista 
säännöistä, jäljempänä ’kansalliset 
järjestelmät’, joiden tarkoituksena on 
varmistaa seuraavien säännösten
soveltaminen ja jotka ovat niissä esitettyjen 
olennaisten vaatimusten mukaisia:

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä, suositella 
tai muutoin vahvistaa kansallisia 
järjestelmiä, jotka koostuvat yksinomaan 
ei-sitovista säännöistä, kuten suosituksista, 
ohjeista, normeista tai muista ei-sitovista 
säännöistä, jäljempänä ’kansalliset 
järjestelmät’, joiden tarkoituksena on 
varmistaa ravintoarvoilmoituksen muita 
ilmaisumuotoja koskevan 33 artiklan 2 
kohdan soveltaminen ja jotka ovat niissä 
esitettyjen olennaisten vaatimusten 
mukaisia.

a) ravintoarvoilmoituksen muita 
ilmaisumuotoja koskeva 33 artiklan 2 
kohta;
b) ravintoarvoilmoituksen esittämistä 
koskeva 34 artiklan 5 kohta.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen 44 artiklassa olevaa luetteloa ei tarvita, koska sama esittäjä on tehnyt 34 
artiklaan tarkistuksen, jossa kaikkia jäsenvaltioita varten otetaan käyttöön pakollinen 
graafinen ravintoarvomerkintä.

Tarkistus 635
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä, suositella 1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä, suositella 
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tai muutoin vahvistaa kansallisia 
järjestelmiä, jotka koostuvat yksinomaan 
ei-sitovista säännöistä, kuten 
suosituksista, ohjeista, normeista tai 
muista ei-sitovista säännöistä, jäljempänä 
’kansalliset järjestelmät’, joiden
tarkoituksena on varmistaa seuraavien 
säännösten soveltaminen ja jotka ovat 
niissä esitettyjen olennaisten vaatimusten 
mukaisia:

tai muutoin vahvistaa kansallisia 
järjestelmiä.  Näiden kansallisten 
järjestelmien tarkoituksena on varmistaa 
seuraavien säännösten soveltaminen ja se, 
että nämä järjestelmät ovat niissä 
esitettyjen olennaisten vaatimusten 
mukaisia:

a) ravintoarvoilmoituksen muita 
ilmaisumuotoja koskeva 33 artiklan 2 
kohta;

a) ravintoarvoilmoituksen muita 
ilmaisumuotoja koskeva 33 artiklan 2 
kohta;

b) ravintoarvoilmoituksen esittämistä 
koskeva 34 artiklan 5 kohta.

b) ravintoarvoilmoituksen esittämistä 
koskeva 34 artiklan 5 kohta.

Or. en

Perustelu

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

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

Tarkistus 636
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat kehittää kansallisia 
järjestelmiä omasta aloitteestaan tai 
sidosryhmien pyynnöstä tämän asetuksen 
II ja III luvussa säädettyjä yleisiä 

3. Jäsenvaltiot voivat kehittää muita kuin 1 
kohdassa tarkoitettuja kansallisia 
järjestelmiä omasta aloitteestaan tai 
sidosryhmien pyynnöstä tämän asetuksen 
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periaatteita ja vaatimuksia noudattaen, sekä II ja III luvussa säädettyjä yleisiä 
periaatteita ja vaatimuksia noudattaen, sekä

a) vankan kuluttajatutkimuksen tuloksena; 
sekä

a) vankan kuluttajatutkimuksen ja 
luotettavan tieteen tuloksena; sekä

b) sen jälkeen, kun on järjestetty mittava 
kuulemismenettely laajan 
sidosryhmäjoukon keskuudessa parhaiden 
käytänteiden hyödyntämiseksi.

b) sen jälkeen, kun on järjestetty mittava 
kuulemismenettely laajan 
sidosryhmäjoukon keskuudessa parhaiden 
käytänteiden hyödyntämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on kansallisia järjestelmiä muillakin aloilla kuin ravintoalalla, ja niiden olisi 
voitava jatkaa näitä järjestelmiä ja vaihtaa kokemuksia keskenään.  

Tarkistus 637
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 1 
kohdassa tarkoitetuista kansallisista 
järjestelmistä, mukaan luettuna tunniste 
kyseisen kansallisen järjestelmän 
mukaisesti merkittyjä elintarvikkeita 
varten. Komissio asettaa kyseiset 
yksityiskohtaiset tiedot yleisön saataville 
erityisesti tätä varten perustetun 
internetsivun kautta.

Or. en

Perustelu

Kansallisia järjestelmiä ja ohjeita ei voi käsitellä yhdenvertaisesti eikä niitä pitäisi jakaa 
kahteen eri osioon tässä artiklassa.  Jäsenvaltioilla on parhaisiin käytänteisiin perustuvia 
ohjeita merkintöjen muilla aloilla ja ne koskevat muun muassa selkeyttä, alkuperämaata ja 
allergeeneihin perustuvaa "Saattaa sisältää" -merkintää. Tällä luvulla kannustetaan 
innovoivaan lähestymistapaan ja elintarvikealan parhaiden käytäntöjen luomiseen muin 
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keinoin kuin sääntelyn avulla.

Tarkistus 638
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisiin järjestelmiin on 
sisällytettävä soveltuvat mekanismit, 
joiden avulla kuluttajat voivat tunnistaa 
kansallisten järjestelmien mukaisesti 
merkityt elintarvikkeet, järjestelmän 
noudattamisen astetta voidaan seurata ja 
sen vaikutuksia voidaan arvioida.

4. Kansallisiin järjestelmiin voidaan 
sisällyttää soveltuvat mekanismit, joiden 
avulla kuluttajat voivat tunnistaa 
kansallisten järjestelmien mukaisesti 
merkityt elintarvikkeet, järjestelmän 
noudattamisen astetta voidaan seurata ja 
sen vaikutuksia voidaan arvioida.

Or. en

Perustelu

Yleisten parhaiden käytänteiden mukaisten elintarvikkeiden merkitseminen tunnisteella ei ole 
aina käytännöllistä.  Kuinka tätä esimerkiksi sovellettaisiin elintarvikkeeseen, joka vastaa 
viittä oppaassa olevasta 20 suosituksesta. Tämä olisi otettava huomioon artiklassa.

Tarkistus 639
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 1 
kohdassa tarkoitetuista kansallisista 
järjestelmistä, mukaan luettuna tunniste 
kyseisen kansallisen järjestelmän 
mukaisesti merkittyjä elintarvikkeita 
varten. Komissio asettaa kyseiset 
yksityiskohtaiset tiedot yleisön saataville 
erityisesti tätä varten perustetun 
internetsivun kautta.

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot tässä 
artiklassa tarkoitetuista kansallisista 
järjestelmistä ja parhaiden käytänteiden 
oppaista. Komissio asettaa kyseiset 
yksityiskohtaiset tiedot yleisön saataville 
erityisesti tätä varten perustetun 
internetsivun kautta.
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Or. en

Tarkistus 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 1 
kohdassa tarkoitetuista kansallisista 
järjestelmistä, mukaan luettuna tunniste 
kyseisen kansallisen järjestelmän 
mukaisesti merkittyjä elintarvikkeita 
varten. Komissio asettaa kyseiset 
yksityiskohtaiset tiedot yleisön saataville 
erityisesti tätä varten perustetun 
internetsivun kautta.

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 1 
kohdassa tarkoitetuista kansallisista 
järjestelmistä, kuten niiden taustalla 
vaikuttavat perusteet ja tieteelliset 
selvitykset, mukaan luettuna tunniste 
kyseisen kansallisen järjestelmän 
mukaisesti merkittyjä elintarvikkeita 
varten. Komissio asettaa kyseiset 
yksityiskohtaiset tiedot yleisön saataville 
erityisesti tätä varten perustetun 
internetsivun kautta.

Or. en

Perustelu

Säännös on välttämätön kansallisia järjestelmiä koskevan avoimuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

51 a artikla
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 
muuttaminen
Lisätään asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 
artiklaan d alakohta seuraavasti: 
d) "se, onko kala peräisin kannasta, 
johon sovelletaan EU:n hyväksymää 
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elvytyssuunnitelmaa."

Or. en

Perustelu

Monet kuluttajat haluavat tietää ostopäätöksen tekemistä varten, onko kyseisen lajin 
kalakanta uhanalainen. Siksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kuluttajille tiedottamista koskevaa artiklaa 
olisi muutettava, jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoisia päätöksiä.

Tarkistus 642
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa 
markkinoille saatettuja elintarvikkeita, 
jotka eivät täytä tämän asetuksen 
vaatimuksia, voidaan markkinoida 
kunnes kaikki varastot loppuvat.
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Asetuksen 17 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan [kuukauden ensimmäinen 
päivä 15 vuotta asetuksen voimaantulon 
jälkeen] alkaen.

Or. en

Perustelu

Siirtymäkausi: Mukautetaan 3 artiklan 3 kohtaan. Katetaan tuotteiden pitkä elinkaari.

15 vuotta: Uudelleen käytettäväksi tarkoitetuilla, pysyvästi merkityillä lasipulloilla on pitkä 
elinkaari.  Ne voidaan tuotantotekniikasta riippuen täyttää uudelleen jopa 30–40 kertaa.

Tarkistus 643
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 50 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa 
markkinoille saatettuja elintarvikkeita, 
jotka eivät täytä tämän asetuksen 
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vaatimuksia, voidaan markkinoida 
kunnes kaikki varastot loppuvat.
Asetuksen 17 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan [kuukauden ensimmäinen 
päivä 15 vuotta asetuksen voimaantulon 
jälkeen] alkaen.

Or. en

Tarkistus 644
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 50 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto ja/tai 
taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa 
markkinoille saatettuja elintarvikkeita 
voidaan markkinoida kunnes varastot 
ovat loppuneet.

Or. de



PE418.219v01-00 78/79 AM\762308FI.doc

FI

Perustelu

Pk-yrityksiä ja niiden työntekijöitä koskevat erityissäännökset on laadittava laveammiksi, 
jotta ne olisivat tehokkaita. Kun on kyse elintarvikkeista, jotka on saatettu markkinoille ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa, niitä on voitava pitää myynnissä niin kauan kuin niitä on 
varastossa.

Tarkistus 645
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan [kuukauden ensimmäinen 
päivä 3 vuotta asetuksen voimaantulon 
jälkeen] alkaen.
Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto 
ja/tai taseen loppusumma on enintään 2 
miljoonaa euroa, jolloin niitä sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 5 vuotta
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen.

Elintarvikkeita, joiden merkinnät on tehty 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 
voidaan pitää markkinoilla kunnes 
varastot ovat loppuneet.
Asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisia 
vaatimuksia sovelletaan [kuukauden 
ensimmäinen päivä 15 vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen.
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Or. de

Perustelu

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.

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