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Tarkistus 202
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Joidenkin elintarvikkeiden 
tapauksessa väitetään, että niiden 
nauttimisella on tiettyjä terveyttä edistäviä 
vaikutuksia. Näiden tietojen on oltava 
mitattavissa ja todistettavissa.

Or. ro

Perustelu

Joidenkin elintarvikemarkkinoilla kaupan pidettävien tuotteiden (esim. viljahiutaleet) 
yhteydessä väitetään, että niitä nauttimalla voi pitkällä aikavälillä laihtua. Jos elintarvikkeen 
yhteydessä esitetään markkinointisyistä tällaisia väitteitä, ne saattavat johtaa kuluttajia 
harhaan. Tavallisesti lainsäätäjän olisi vaadittava, että näihin tietoihin on liitettävä 
ruokavalio-ohjelma, jossa esitetään, millaisten edellytysten vallitessa tällaiset tulokset ovat 
mahdollisia.

Tarkistus 203
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta estettäisiin niiden sääntöjen 
hajanaisuus, jotka koskevat elintarvikealan 
toimijoiden vastuuta elintarvikkeita 
koskevista tiedoista, on aiheellista 
selventää elintarvikealan toimijoiden 
velvollisuuksia tällä alalla.

(21) Jotta estettäisiin niiden sääntöjen 
hajanaisuus, jotka koskevat elintarvikealan 
toimijoiden vastuuta elintarvikkeita 
koskevista vääristä, harhaanjohtavista tai 
puutteellisista tiedoista, olisi vahvistettava 
yksiselitteisesti elintarvikealan toimijoiden 
velvollisuudet tällä alalla. Tällöin olisi 
käytettävä ohjenuorana 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun, rehun 
markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/20091

vastaavia säännöksiä.



PE431.051v01-00 4/101 AM\799895FI.doc

FI

___________
1 EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1.

Or. de

Perustelu

Oikeusvarmuus edellyttää, että asianomaisten toimijoiden velvollisuudet vahvistetaan 
yksiselitteisesti. Tavoitteena on myös, että elintarvikealan toimijoita ei saatettaisi vastuuseen 
seikoista, jotka eivät kuulu heidän vastuualueeseensa tai joihin he eivät voi vaikuttaa. 
Tuomioistuimen Lidl–Italia-asiassa antama tuomio osoittaa, että nykyisessä lainsäädännössä 
ei taata riittävää oikeusvarmuutta elintarvikealan toimijoille.

Tarkistus 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta elintarvikkeita koskevien tietojen 
alalla tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, olisi säädettävä, että 
komissiolla on toimivalta muuttaa 
pakollisten tietojen luetteloa lisäämällä tai 
poistamalla tietoja ja että tietyt tiedot 
voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin tavoin. 
Sidosryhmien kuulemisen avulla on määrä 
helpottaa elintarvikkeita koskeviin tietoihin 
liittyvien vaatimusten oikea-aikaista ja 
oikein kohdennettua muuttamista.

(23) Jotta elintarvikkeita koskevien tietojen 
alalla tapahtuvat muutokset ja 
kehityssuuntaukset voitaisiin ottaa 
huomioon, olisi säädettävä, että 
komissiolla on toimivalta muuttaa 
pakollisten tietojen luetteloa lisäämällä tai 
poistamalla tietoja ja että tietyt tiedot 
voivat olla saatavilla vaihtoehtoisin tavoin.
Kaikkien sidosryhmien julkisen
kuulemisen avulla on määrä helpottaa 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin liittyvien 
vaatimusten oikea-aikaista ja oikein 
kohdennettua muuttamista.

Or. en

Perustelu

Kaikki pakollisten merkintävaatimusten luetteloon tehtävät muutokset vaikuttavat 
merkittävästi elintarvike- ja juomateollisuuteen. Näin ollen on tärkeää, että lainsäädännössä 
todetaan selkeästi, että kaikkia sidosryhmiä on kuultava uusia merkintävaatimuksia 
valmisteltaessa, millä varmistetaan, että menettelyssä noudatetaan avoimuutta ja että kaikki 
osapuolet voivat ilmaista kantansa.
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Tarkistus 205
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet aiheuttavat 
allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa, 
ja jotkin näistä allergioista tai 
intoleransseista ovat vaaraksi niistä 
kärsivien henkilöiden terveydelle. On 
tärkeää antaa tietoja elintarvikkeiden 
sisältämistä elintarvikelisäaineista, 
valmistuksen apuaineista ja muista 
allergiareaktioita aiheuttavista aineista, 
jotta ruoka-allergiasta tai intoleranssista 
kärsivät kuluttajat voivat tehdä tietoon
perustuvia ja turvallisia valintoja.

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet aiheuttavat 
allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa, 
ja jotkin näistä allergioista tai 
intoleransseista ovat vaaraksi niistä 
kärsivien henkilöiden terveydelle. On 
tärkeää antaa tietoja elintarvikkeiden 
sisältämistä elintarvikelisäaineista, 
valmistuksen apuaineista ja muista 
allergiareaktioita aiheuttavista aineista tai 
aineista, jotka lisäävät sairastumisen 
riskiä, jotta ruoka-allergiasta tai 
intoleranssista kärsivät kuluttajat voivat 
tehdä tietoon perustuvia ja turvallisia 
valintoja. 

Or. ro

Perustelu

Jos joitakin ainesosia (erityisesti lisäaineita mutta myös elintarvikkeen jalostuksen yhteydessä 
muodostuvien aineiden jäämiä) nautitaan suurina pitoisuuksina, ne saattavat lisätä 
sairastumisen riskiä.

Tarkistus 206
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet aiheuttavat
allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa, 
ja jotkin näistä allergioista tai
intoleransseista ovat vaaraksi niistä 

(24) Elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytetyt ja niissä edelleen olevat tietyt 
ainesosat tai muut aineet saattavat 
aiheuttaa ihmisille allergia- tai 
intoleranssioireita tai yksittäistapauksissa 
jopa vaarantaa asianosaisten terveyden. 
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kärsivien henkilöiden terveydelle. On 
tärkeää antaa tietoja elintarvikkeiden 
sisältämistä elintarvikelisäaineista, 
valmistuksen apuaineista ja muista 
allergiareaktioita aiheuttavista aineista, 
jotta ruoka-allergiasta tai intoleranssista 
kärsivät kuluttajat voivat tehdä tietoon 
perustuvia ja turvallisia valintoja.

Siksi on tärkeää antaa tietoja 
elintarvikkeiden sisältämistä 
elintarvikelisäaineista, valmistuksen 
apuaineista ja muista tieteellisesti 
todistetulla tavalla allergiareaktioita 
aiheuttavista aineista, jotta etenkin ruoka-
allergiasta tai intoleranssista kärsivät 
kuluttajat voivat tehdä perusteltuja ja 
omalta kannaltaan turvallisia valintoja.
Myös tällaisten aineiden vähäisistä 
määristä olisi ilmoitettava, jotta vakavista 
allergioista kärsivät voivat tehdä 
turvallisia valintoja. Tätä varten olisi 
laadittava yhteiset säännöt.

Or. sv

Tarkistus 207
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 
apua kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan luettavuus on tärkeä tekijä, kun 
halutaan maksimoida etiketteihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja pieni kirjasinkoko 
on yksi suurimmista syistä siihen, että 
kuluttajat ovat tyytymättömiä 
elintarvikkeiden etiketteihin.

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 
apua kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
harkittuja elintarvike- ja 
ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan hyvä luettavuus on tärkeä tekijä, 
kun halutaan maksimoida etiketteihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja tuotetta koskevat 
lukukelvottomat tiedot, ovat yksi 
suurimmista syistä siihen, että kuluttajat 
ovat tyytymättömiä elintarvikkeiden 
etiketteihin. Siksi olisi tarkasteltava 
kaikkia kirjasinkoon, värin ja kontrastin 
kaltaisia tekijöitä. 

Or. de
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Tarkistus 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 
apua kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan luettavuus on tärkeä tekijä, kun 
halutaan maksimoida etiketteihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja pieni 
kirjasinkoko on yksi suurimmista syistä 
siihen, että kuluttajat ovat tyytymättömiä
elintarvikkeiden etiketteihin.

(25) Elintarvikkeiden etikettien olisi oltava 
selviä ja ymmärrettäviä, jotta niistä olisi 
apua kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
parempiin tietoihin perustuvia elintarvike-
ja ruokavaliovalintoja. Tutkimustulosten 
mukaan luettavuus on tärkeä tekijä, kun 
halutaan maksimoida etiketteihin 
sisältyvien tietojen mahdollisuudet 
vaikuttaa lukijoihinsa, ja näin ollen 
kirjasimen koon, tyypin, värin ja 
kontrastin kaltaisia tekijöitä olisi 
käsiteltävä kokonaisuutena, jotta voidaan 
varmistaa, että kuluttajat ovat tyytyväisiä
elintarvikkeiden etiketteihin.

Or. en

Perustelu

Merkintöjen luettavuus on kuluttajan kannalta ratkaisevan tärkeää, ja sitä olisi vaadittava 
myös uudessa asetuksessa. Merkintöjen luettavuutta olisi arvioitava kirjasinkoon lisäksi myös 
monella muulla perusteella.

Tarkistus 209
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, alkoholia sisältävissä 
juomasekoituksissa olisi myös annettava 
tietoja niiden ainesosista. 

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, alkoholijuomissa olisi myös 
annettava tietoja niiden ainesosista.
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Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien terveyden korkea taso, tätä säännöstä on 
sovellettava kaikkiin alkoholijuomiin.

Tarkistus 210
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, alkoholia sisältävissä
juomasekoituksissa olisi myös annettava 
tietoja niiden ainesosista.

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, alkoholijuomissa olisi myös 
annettava tietoja niiden ainesosista.

Or. sv

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää saada tietoa myös alkoholijuomien sisältämistä ainesosista. Tämä on 
erityisen tärkeää diabetesta sairastaville kuluttajille.

Tarkistus 211
Glenis Willmott, Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, alkoholia sisältävissä 
juomasekoituksissa olisi myös annettava 
tietoja niiden ainesosista.

(27) Jotta kuluttajille annettaisiin 
elintarvikkeita koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tietoon perustuvien valintojen 
tekemiseksi, kaikissa alkoholijuomissa
olisi annettava tietoja niiden ainesosista.

Or. en
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Tarkistus 212
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta 
lukuun ottamatta energiapitoisuutta.
Energiapitoisuudesta olisi ilmoitettava 
hyvin luettavissa olevalla tavalla tuotteen 
etupuolella. Samanlaisia vapautuksia 
sovelletaan myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
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johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia.

kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa ehdottaa 
tähän asetukseen liittyviä erityisiä 
vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Vaikka viiniin ja olueeseen sovelletaan periaatteessa poikkeusta, olisi näidenkin 
alkoholijuomien yhteydessä ilmoitettava aina energiapitoisuus.

Tarkistus 213
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, 
mitä aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 

Poistetaan.
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kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan 
myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/892 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien terveyden korkea taso, on käsittämätöntä, 
miksi juuri alkoholijuomat saisivat etulyöntiaseman ja ne vapautettaisiin 
merkintävaatimuksista.

Tarkistus 214
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
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yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/19991 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]2

2 artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia. 

yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/19991 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen, väkeviin viineihin, helmeileviin 
viineihin, maustettuihin viineihin ja 
vastaaviin tuotteisiin, jotka on valmistettu 
muista hedelmistä kuin viinirypäleistä, 
hedelmäolueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta 15 päivänä tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/20082

2 artiklan 1 kohdassa, sekä alkoholia 
sisältäviin juomasekoituksiin, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa ehdottaa 
tähän asetukseen liittyviä erityisiä 



AM\799895FI.doc 13/101 PE431.051v01-00

FI

vaatimuksia. 
___________
2 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 11.

Or. de

Perustelu

Selkeyttäminen ja mukauttaminen 20 ja 29 artiklaan.

Tarkistus 215
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti.
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 29 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 479/2008 ja 
10 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1601/1991 on säädetty kattavasti useista
teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat 
kaikkia viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien ja 
viinituotteiden päällysmerkintöjä, ja otettu 
näin ollen huomioon kaikki toimitusketjun 
vaiheet sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti.
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä 
aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla;
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
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Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin 
sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 
artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan 
johdonmukainen ja yhtenäinen 
lähestymistapa verrattuna viinille 
vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio 
laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja 
voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen 
liittyviä erityisiä vaatimuksia. (29)

luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta.
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös 
olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin sekä 
yli 1,2 prosenttia alkoholia sisältäviin 
juomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin.
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa ehdottaa 
tähän asetukseen liittyviä erityisiä 
vaatimuksia. (29)

Or. fr

Perustelu

Teksti sisältää väliaikaisen poikkeuksen joillekin alkoholijuomille, joilta ei vaadita ainesosien 
eikä ravintoaineiden ilmoitusta sillä perusteella, että ne muodostavat tietyn tuoteryhmän, joka 
kuuluu erityissäännösten ja näin ollen myös erityisjärjestelyjen piiriin. Maustettuja 
viinipohjaisia juomia ei mainita. Näitä juomia säännellään kuitenkin hyvin tarkasti 
asetuksella (EY) N:o 1601/91. Lisäksi on syytä ottaa huomioon kaikki alkoholijuomat ja 
lyhentää erityissäännösten tarkasteluaikaa.

Tarkistus 216
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 

Poistetaan.
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markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, 
mitä aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan 
myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/892 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia. (29)

Or. sv

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää saada tietoa myös alkoholijuomien sisältämistä ainesosista. Tämä on 
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erityisen tärkeää diabetesta sairastaville kuluttajille.

Tarkistus 217
Glenis Willmott ja Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On myös tärkeää antaa kuluttajille 
tietoja muista alkoholijuomista. Viinien 
merkinnöistä on jo annettu erityisiä 
yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä 
markkinajärjestelystä 17 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on 
säädetty kattavasti useista teknisistä 
vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia 
viininvalmistuskäytäntöjä, 
viininvalmistusmenetelmiä ja viinien 
päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen 
huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet 
sekä varmistettu kuluttajansuoja ja 
asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. 
Kyseisessä säädöksessä muun muassa 
selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, 
mitä aineita valmistusprosessissa 
todennäköisesti käytetään, ja esitetään 
kyseisten aineiden käyttöedellytykset 
sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja 
-käsittelyjä koskevan luettelon avulla; 
luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat 
kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa 
viini tässä vaiheessa ainesosien 
luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen 
antamista koskevasta velvollisuudesta. 
Samanlaisia vapautuksia sovelletaan 
myös olueen ja tislattuihin 
alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/892 
kumoamisesta [...] annetun Euroopan 

Poistetaan.
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta 
saadaan aikaan johdonmukainen ja 
yhtenäinen lähestymistapa verrattuna 
viinille vahvistettuihin edellytyksiin. 
Komissio laatii kuitenkin kertomuksen 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja voi tarvittaessa 
ehdottaa tähän asetukseen liittyviä 
erityisiä vaatimuksia. 

Or. en

Tarkistus 218
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan 
kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta.
Muissa tapauksissa elintarvikealan 
toimijat voivat harkintansa mukaan 
päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

(29) On tarkoituksenmukaista ilmoittaa 
alkuperämaa ja jalostettujen tuotteiden 
tapauksessa lopputuotteessa käytetyn 
maatalousraaka-aineen lähtöisyyspaikka, 
jotta voidaan parantaa avoimuutta ja 
turvata laaja jäljitettävyys ja siten taata 
kuluttajan tietoiset hankinnat.
Alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi 
kaikissa tapauksissa ilmoitettava selvästi 
määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; 
perusteiden avulla luodaan toimialalle 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
parannetaan kuluttajien ymmärrystä 
elintarvikkeen alkuperämaahan tai 
lähtöisyyspaikkaan liittyvistä tiedoista. 
Tällaisia perusteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, jotka liittyvät elintarvikealan 
toimijan nimeen tai osoitteeseen.

Or. it
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Tarkistus 219
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta. Muissa tapauksissa 
elintarvikealan toimijat voivat harkintansa 
mukaan päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

(29) Jollei voimassa olevista 
alkuperämerkintää koskevista pakollisista 
alakohtaisista säännöksistä muuta johdu, 
elintarvikkeen ja jalostettujen tuotteiden 
pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi muissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
sovelleta tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

Or. it

Perustelu

Voimassa olevissa alakohtaisissa säännöksissä säädetään jo alkuperämerkinnöistä. 
Kuluttajan harhaanjohtamista on vältettävä.
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Tarkistus 220
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan 
kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta.
Muissa tapauksissa elintarvikealan 
toimijat voivat harkintansa mukaan 
päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta.

(29) Elintarvikkeen tai sen pääasiallisen 
ainesosan alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi aina ilmoitettava.

Or. de

Perustelu

Tuotteen tai sen pääasiallisen ainesosan alkuperämaa olisi ilmoitettava aina.

Tarkistus 221
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen 
tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta. Muissa tapauksissa 
elintarvikealan toimijat voivat harkintansa 
mukaan päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 

(29) Yhdestä ainesosasta koostuvan 
elintarvikkeen tapauksessa olisi 
ilmoitettava elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ja monesta ainesosasta 
koostuvan elintarviketuotteen tapauksessa 
olisi ilmoitettava pääasiallisen ainesosan / 
pääasiallisten ainesosien alkuperämaa ja 
lähtöisyyspaikka. Tällainen ilmoitus olisi 
myös annettava, jos sen ilmoittamatta 
jättäminen johtaa todennäköisesti kuluttajia 
harhaan kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta. 
Muissa tapauksissa elintarvikealan toimijat 
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kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

voivat harkintansa mukaan päättää 
alkuperämaata tai lähtöisyyspaikkaa 
koskevien tietojen antamisesta. 
Alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi 
kaikissa tapauksissa ilmoitettava selvästi 
määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, 
että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; 
perusteiden avulla luodaan toimialalle 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
parannetaan kuluttajien ymmärrystä 
elintarvikkeen alkuperämaahan tai 
lähtöisyyspaikkaan liittyvistä tiedoista. 
Tällaisia perusteita ei pitäisi soveltaa 
tietoihin, jotka liittyvät elintarvikealan 
toimijan nimeen tai osoitteeseen.

Or. en

Perustelu

Alkuperämaa/lähtöisyyspaikka on hyvin arvokas tieto useimmille kuluttajille. Siksi sen 
ilmoittamisen tulisi olla pakollista, kun kyseessä on yhdestä ainesosasta koostuva tuote, ja 
monesta ainesosasta koostuvan elintarviketuotteen tapauksessa olisi ilmoitettava 
merkittävimmän ainesosan ja luonteenomaisen ainesosan / luonteenomaisten ainesosien 
alkuperämaa/lähtöisyyspaikka.

Tarkistus 222
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen johtaa 
todennäköisesti kuluttajia harhaan 
kyseisen tuotteen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta.
Muissa tapauksissa elintarvikealan 
toimijat voivat harkintansa mukaan 
päättää alkuperämaata tai 
lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen 
antamisesta. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 

(29) Tuotteessa käytetyn maatalousraaka-
aineen (liha mukaan luettuna) 
alkuperämaa olisi ilmoitettava 
sopivimmalla tavalla täydellisen 
avoimuuden ja jäljitettävyyden 
takaamiseksi. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa 
ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 



AM\799895FI.doc 21/101 PE431.051v01-00

FI

ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita 
noudattaen ja siten, että se ei anna 
kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden 
avulla luodaan toimialalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parannetaan 
kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen 
alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan 
liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei 
pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät 
elintarvikealan toimijan nimeen tai 
osoitteeseen.

Or. sv

Tarkistus 223
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevat Euroopan 
yhteisön säännöt on vahvistettu yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 2913/92, ja sen soveltamista koskevat 
säännökset sisältyvät tietyistä yhteisön 
tullikoodeksista annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista 
koskevista säännöksistä 2 päivänä 
heinäkuuta 1993 annettuun komission 
asetukseen (ETY) N:o 2454/93. 
Elintarvikkeiden alkuperämaan määritys 
perustuu näihin sääntöihin, jotka ovat 
tuttuja kaupan alan toimijoille ja 
viranomaisille ja tämän pitäisi helpottaa 
säännöstön täytäntöönpanoa. 

(31) Muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevat Euroopan 
yhteisön säännöt on vahvistettu yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 2913/92, ja sen soveltamista koskevat 
säännökset sisältyvät tietyistä yhteisön 
tullikoodeksista annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista 
koskevista säännöksistä 2 päivänä 
heinäkuuta 1993 annettuun komission 
asetukseen (ETY) N:o 2454/93. 
Elintarvikkeiden alkuperämaan määritys 
perustuu näihin sääntöihin, jotka ovat 
tuttuja kaupan alan toimijoille ja 
viranomaisille ja tämän pitäisi helpottaa 
säännöstön täytäntöönpanoa. Lihaan ja 
lihaa sisältäviin elintarvikkeisiin olisi 
sovellettava eriytetympiä sääntöjä 
syntymä-, kasvatus- ja teurastuspaikka 
huomioon ottaen.

Or. en
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Perustelu

Lihan tapauksessa yhden alkuperämaan ilmoittaminen ei riitä, jos syntymä-, kasvatus- ja 
teurastusmaat poikkeavat toisistaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläimen syntymä-, 
kasvatus- ja teurastuspaikka ovat erittäin tärkeitä kuluttajille.

Tarkistus 224
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Asetus (EY) N:o 1829/2006 sisältää 
muuntogeenisten organismien (GMO) 
johdannaisia sisältävien elintarvikkeiden 
selkeää merkitsemistä koskevia 
säännöksiä, joiden mukaan erityistä 
merkintää ei edellytetä, jos 
muuntogeenisiä organismeja ei esiinny 
lainkaan tai niitä esiintyy satunnaisesti 
enintään 0,9 prosenttia. 
Samaan aikaan on laadittu toisistaan 
eroavia kansallisia lakeja, joiden mukaan 
toimijat voivat merkitä ilman 
muuntogeenisiä organismeja sisältävää 
rehua ruokituista eläimistä valmistetut 
tuotteet. Tuottajan ja kuluttajan kannalta 
olisi hyödyllistä, että komissio ehdottaisi 
yhdenmukaista merkintää "ei sisällä 
muuntogeenisiä organismeja", mikä 
mahdollistaisi yhteisön tason kehityksen 
ja EU:n kuluttajien tietoiset valinnat 
ilman muuntogeenisiä organismeja 
tuotettujen tuotteiden myönteisen 
merkinnän avulla.

Or. fr

Perustelu

On loogista, että komissio ehdottaa nopeasti "ilman muuntogeenisiä organismeja" tuotettujen 
elintarvikkeiden merkintää, jotta ei ainoastaan täydennetä mahdollisesti muuntogeenisiä 
organismeja sisältävien tuotteiden nykyistä merkintä- ja jäljitettävyysjärjestelmää, vaan 
vastataan myös Euroopan unionin kuluttajien kasvavaan perinteisten tuotteiden kysyntään ja 
turvataan heidän valintamahdollisuutensa.
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Tarkistus 225
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Elintarvikkeen ravintoarvoilmoitus 
koskee tietoja elintarvikkeiden sisältämästä 
energiasta ja tietyistä ravintoaineista. 
Ravintoarvotietojen pakollisesta 
antamisesta pitäisi olla apua yleisön 
ravitsemuskasvatuksessa, ja sen pitäisi 
tukea tietoon perustuvia 
elintarvikevalintoja.

(32) Elintarvikkeen ravintoarvoilmoitus 
koskee tietoja elintarvikkeiden sisältämästä 
energiasta ja tietyistä ravintoaineista. 
Ravintoarvotietojen pakollista antamista 
pakkauksen etu- ja takapuolella olisi 
tuettava sellaisilla jäsenvaltioiden toimilla 
kuten kansanterveyspolitiikkaan sisältyvät 
ravitsemussuunnitelmat, joissa annetaan 
yleisön ravitsemuskasvatusta koskevia 
suosituksia ja tuetaan tietoon perustuvia 
elintarvikevalintoja.

Or. en

Tarkistus 226
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevaa eurooppalaista strategiaa 
käsittelevässä komission valkoisessa 
kirjassa korostetaan tiettyjä 
kansanterveyden kannalta tärkeitä 
ravitsemuksellisia osatekijöitä. Sen vuoksi 
ravintoarvotietojen pakollista antamista
koskevissa vaatimuksissa olisi otettava 
huomioon tällaiset osatekijät.

(33) Ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevaa eurooppalaista strategiaa 
käsittelevässä komission valkoisessa 
kirjassa korostetaan tiettyjä 
kansanterveyden kannalta tärkeitä 
ravitsemuksellisia osatekijöitä. Sen vuoksi 
ravintoarvotietojen pakollista antamista
koskevien vaatimusten olisi vastattava 
valkoisen kirjan suosituksia.

Or. en
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Tarkistus 227
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja
varsinkin alkoholia sisältävien 
juomasekoitusten ravintoainesisällöstä.

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja
kaikkien alkoholijuomien
ravintoainesisällöstä.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien terveyden korkea taso, tätä säännöstä on 
sovellettava kaikkiin alkoholijuomiin.

Tarkistus 228
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja 
varsinkin alkoholia sisältävien 
juomasekoitusten ravintoainesisällöstä.

(34) Kuluttajien olisi oltava tietoisia siitä, 
miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Komission ja 
asianomaisten toimijoiden olisi sen vuoksi 
poikkeuksen voimassaoloaikana 
suoritettava tutkimuksia sen toteamiseksi, 
mitkä tiedot ovat hyödyllisimpiä 
kuluttajille ja miten ne ilmoitetaan 
toimivimmalla tavalla.

Or. de

Perustelu

Alkoholipitoisten juomien ravintoarvojen ja ainesosien ilmoittamista olisi edelleen harkittava. 
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Komission olisi ehdotettava yhtenäisiä toimintatapoja, joita voidaan soveltaa yhtäläisesti 
kaikkiin alkoholijuomiin.

Tarkistus 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja
varsinkin alkoholia sisältävien 
juomasekoitusten ravintoainesisällöstä.

(34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia 
siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti 
vaikuttavat heidän 
kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja
alkoholijuomien energiasisällöstä.

Or. en

Tarkistus 230
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta toimialalle ei aiheutuisi turhaa 
taakkaa, on ravintoarvoilmoituksen
pakollisesta sisällyttämisestä aiheellista 
vapauttaa tietyt elintarvikkeiden ryhmät, 
jotka ovat jalostamattomia tai joiden 
tapauksessa ravintoarvotiedot eivät ole 
kuluttajan valinnan kannalta määrääviä 
tekijöitä, jollei muualla yhteisön 
lainsäädännössä ole säädetty kyseisten 
tietojen antamisvelvollisuudesta.

(36) Jotta elintarvikkeiden tuottajille ja 
kauppiaille ei aiheutuisi turhaa taakkaa, on 
pakollisesta ravintoarvoilmoituksesta
aiheellista vapauttaa tietyt elintarvikkeiden 
ryhmät, jotka ovat jalostamattomia tai 
joiden tapauksessa ravintoarvotiedot eivät 
ole kuluttajan ostopäätöksen kannalta 
määrääviä tekijöitä tai joiden pakkaus tai 
etiketti on liian pieni pakollisten 
merkintöjen esittämiseen, jollei muualla 
yhteisön lainsäädännössä ole säädetty 
kyseisten tietojen antamisvelvollisuudesta.

Or. en
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Perustelu

Ei olisi oikein suurentaa elintarvikepakkauksia tai standardoituja etikettejä tulevaisuudessa 
ainoastaan laajojen merkintävaatimusten johdosta. Tämä synnyttäisi enemmän pakkausjätettä 
ja saattaisi myös johtaa suurempiin annoskokoihin tai harhaanjohtavan suuriin pakkauksiin, 
jotka ovat tyhjää täynnä. 

Kun elintarviketta koskevia tietoja ei voida painaa itse pakkaukseen, tuotantopaikassa 
painetun etiketin koko riippuu painatusvälineistä. Näitä välineitä käytetään usein joustavasti 
erilaisten standardikokoisten etikettien painamiseen päivittäin. 

Tarkistus 231
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä 
olennaiset ravintoarvotiedot 
elintarvikkeita ostaessaan, tällaiset tiedot
olisi sijoitettava etiketin pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään.

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan
kuluttajat haluavat, että neljää 
pääasiallista ravintoainetta (rasvat, 
monityydyttymättömät rasvat, sokeri ja 
suola) ja energiapitoisuutta koskevat 
tiedot esitetään pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä tai 'pakkauksen 
etupuolella', koska nämä tiedot ovat 
kuluttajien mielestä hyödyllisiä 
ostopäätöksiä tehtäessä. Näiden 
rajoitettujen ravintoarvotietojen 
esittämisen olisi oltava pakollista 
pakkauksen etupuolella, ja niiden lisäksi 
täydellisemmät pakolliset 
ravintoarvotiedot olisi esitettävä 
pakkauksen takapuolella.

Or. en
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Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet kuluttajien haluavan, että tietyt rajatut ravintoarvotiedot 
esitetään pakollisesti pakkauksen etupuolella, koska ne auttavat heitä tekemään 
ostopäätöksiä. Suurin osa kuluttajista haluaa, että näitä rajoitettuja tietoja täydennetään 
yksityiskohtaisemmalla pakollisella ravintoarvoilmoituksella pakkauksen takapuolella.

Tarkistus 232
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä 
olennaiset ravintoarvotiedot 
elintarvikkeita ostaessaan, tällaiset tiedot
olisi sijoitettava etiketin pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään.

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulokset ovat 
osoittaneet, että kuluttajat haluavat tietoja 
neljästä tärkeimmästä ravintoaineesta
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai 'pakkauksen etupuolella', 
koska nämä tiedot ovat kuluttajien 
mielestä hyödyllisiä ostopäätöksiä 
tehtäessä. Pakkauksen etupuolella olisi
pakko esittää tämä rajoitettu määrä 
ravintoarvotietoja ja pakkauksen 
takapuolella täydellisempi 
ravintoarvoilmoitus.

Or. en

Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet kuluttajien haluavan, että tietyt rajatut ravintoarvotiedot 
esitetään pakollisesti pakkauksen etupuolella, koska ne auttavat heitä tekemään 
ostopäätöksiä. Suurin osa kuluttajista haluaa, että näitä rajoitettuja tietoja täydennetään 
yksityiskohtaisemmalla pakollisella ravintoarvoilmoituksella pakkauksen takapuolella.
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Tarkistus 233
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat tiedot ovat kuluttajien mielestä 
hyödyllisiä ostopäätöksiä tehtäessä. Jotta 
kuluttajat voivat helposti nähdä 
olennaiset ravintoarvotiedot 
elintarvikkeita ostaessaan, tällaiset tiedot 
olisi sijoitettava etiketin pääasialliseen 
nähtävissä olevaan kenttään.

(37) Keskivertokuluttajan huomion 
herättämiseksi ja tietojen saamiseksi 
palvelemaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 
ne esitetään, ja – ottaen huomioon 
nykyinen alhainen tiedontaso 
ravitsemusasioissa – annettujen tietojen 
tulisi olla yksinkertaisia ja helposti 
ymmärrettäviä. Tutkimustulosten mukaan 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ’pakkauksen etupuolella’ 
olevat energiapitoisuutta koskevat tiedot 
ovat kuluttajien mielestä hyödyllisiä 
ostopäätöksiä tehtäessä. Ravintoarvoa ja 
energiapitoisuutta koskevat tiedot olisi 
esitettävä tuotteen pakkauksessa selkeässä 
muodossa ja samassa kohdassa. 

Or. de

Perustelu

Energiapitoisuus olisi aina ilmoitettava pakkauksen etupuolella. Lisäksi ravintoarvoa ja 
energiapitoisuutta koskevat tiedot olisi esitettävä selkeässä muodossa.

Tarkistus 234
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
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osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista
järjestelmistä, koska ne voivat auttaa heitä 
tekemään nopeasti tietoon perustuvia 
valintoja. Ei ole kuitenkaan olemassa 
koko yhteisön alueen kattavaa näyttöä 
siitä, miten keskivertokuluttaja ymmärtää 
tiedon vaihtoehtoisen ilmaisumuodon ja 
käyttää sitä. Siksi on aiheellista antaa 
mahdollisuudet kehittää erilaisia 
järjestelmiä ja jatkaa tutkimuksia siitä, 
miten kuluttajat eri jäsenvaltioissa 
ymmärtävät niitä, jotta tarvittaessa 
voidaan ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja järjestelmiä.

osoittaa, että kuluttajat pitävät selittäviä 
elementtejä sisältävistä järjestelmistä,
koska ne voivat auttaa heitä tekemään 
nopeasti tietoon perustuvia valintoja.
Käytettävissä olevien todisteiden valossa
kuluttajat pitävät parhaana ja 
suositeltavimpana vaihtoehtona 
yksinkertaistettua merkintäjärjestelmää, 
joka sisältää monivärisiä koodeja ja 
mahdollistaa helpomman ja nopeamman 
ravitsemustietojen tulkitsemisen.

Or. en

Perustelu

Käytettävissä olevien todisteiden valossa kuluttajat pitävät parhaana vaihtoehtona 
pakkauksen etupuolella olevia ravintoarvomerkintöjä, jotka ilmaistaan selittävää elementtiä 
käyttäen eli monivärisellä koodilla, koska se auttaa heitä tekemään nopeasti ja helposti 
tietoisia elintarvikevalintoja.

Tarkistus 235
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista
järjestelmistä, koska ne voivat auttaa heitä 
tekemään nopeasti tietoon perustuvia 
valintoja. Ei ole kuitenkaan olemassa 
koko yhteisön alueen kattavaa näyttöä 
siitä, miten keskivertokuluttaja ymmärtää 
tiedon vaihtoehtoisen ilmaisumuodon ja 
käyttää sitä. Siksi on aiheellista antaa 
mahdollisuudet kehittää erilaisia 

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät selittäviä 
elementtejä sisältävistä järjestelmistä, 
koska ne voivat auttaa heitä tekemään 
nopeasti tietoon perustuvia ja terveellisiä
valintoja. Käytettävissä olevien todisteiden 
valossa kuluttajat pitävät parhaana ja 
suositeltavimpana vaihtoehtona 
yksinkertaistettua merkintäjärjestelmää, 
joka sisältää monivärisiä koodeja ja 
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järjestelmiä ja jatkaa tutkimuksia siitä, 
miten kuluttajat eri jäsenvaltioissa 
ymmärtävät niitä, jotta tarvittaessa 
voidaan ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja järjestelmiä.

mahdollistaa helpomman ja nopeamman 
ravitsemustietojen tulkitsemisen.

Or. en

Perustelu

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.

More information on the research can be found here:

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008:
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

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

Tarkistus 236
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät tällaisista
järjestelmistä, koska ne voivat auttaa heitä 

(38) Ravintoarvoilmoituksessa käytettyjä 
ilmaisuja koskeva viimeaikainen kehitys, 
jonka mukaan jotkin jäsenvaltiot ja 
elintarvikesektorin organisaatiot soveltavat 
muita ilmaisuja kuin 100:aa grammaa tai 
100:aa millilitraa tai annosta kohti, 
osoittaa, että kuluttajat pitävät selittäviä 
elementtejä sisältävistä järjestelmistä, 
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tekemään nopeasti tietoon perustuvia
valintoja. Ei ole kuitenkaan olemassa 
koko yhteisön alueen kattavaa näyttöä 
siitä, miten keskivertokuluttaja ymmärtää 
tiedon vaihtoehtoisen ilmaisumuodon ja 
käyttää sitä. Siksi on aiheellista antaa 
mahdollisuudet kehittää erilaisia 
järjestelmiä ja jatkaa tutkimuksia siitä, 
miten kuluttajat eri jäsenvaltioissa 
ymmärtävät niitä, jotta tarvittaessa 
voidaan ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja järjestelmiä.

koska ne voivat auttaa heitä tekemään
nopeita valintoja. Kuten 
kuluttajatutkimukset ovat osoittaneet, 
kuluttajat arvostavat ja ymmärtävät 
parhaiten monivärisen järjestelmän 
käyttöä pitkälle jalostetuissa tuotteissa. 
Erikokoisissa pakkauksissa myytävien 
tuotteiden vertailemisen helpottamiseksi
on aiheellista säilyttää pakollinen 
säännös, jonka mukaan 
ravintoaineilmoitus olisi esitettävä 100:aa 
grammaa/millilitraa kohden. Jos 
elintarvike on pakattu annospakkaukseen, 
myös annoskohtaisen 
ravintoarvoilmoituksen olisi oltava 
pakollinen.

Or. en

Perustelu

Muutetaan esittelijän vastaavaa tarkistusta. Kuten kuluttajatutkimus on osoittanut, 
monivärisen järjestelmän käyttö pitkälle jalostetuissa tuotteissa antaa kuluttajille parhaiten 
mahdollisuuden nopean ja tietoisen valinnan tekemiseen.

Tarkistus 237
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Jotta ravintoarvotietoja voidaan 
esittää muillakin tavoilla, joiden ansiosta 
kuluttajat voivat tehdä terveellisempiä 
valintoja, pakollinen ravintoaineilmoitus 
voidaan esittää prosenttiosuutena 
suositeltavan päivittäisen saannin 
vertailuarvoista. Saannin vertailuarvojen 
tulee perustua vakaaseen tieteelliseen 
pohjaan. Tätä tarkoitusta varten EFSA on 
antanut vertailuarvojen perustana 
toimivan tieteellisen lausunnon.

Or. fr
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Perustelu

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).

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

Tarkistus 238
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Komission olisi annettava ehdotus 
keinotekoisten transrasvojen kieltämiseksi 
Euroopan unionissa. Keinotekoisten 
transrasvojen merkinnän olisi oltava 
pakollista kiellon voimaantuloon saakka.

Or. en

Perustelu

Ravitsemusta, ylipainoa ja liikalihavuutta koskevasta valkoisesta kirjasta antamassaan 
mietinnössä Euroopan parlamentti kehotti kieltämään keinotekoiset transrasvat EU:ssa. 
Koska keinotekoiset transrasvat vahingoittavat terveyttä ja niiden käyttö on vältettävissä, ne 
olisi kiellettävä EU:ssa kuluttajien suojelemiseksi. Keinotekoisten transrasvojen merkinnän 
olisi oltava pakollista mainitun kiellon voimaantuloon saakka.

Tarkistus 239
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Ravitsemuksellisten osatekijöiden (39) Ravitsemuksellisten osatekijöiden 
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määrien sekä vertailuindikaattorien 
ilmoittamista pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä helposti tunnistettavassa 
muodossa, minkä perusteella on 
mahdollista arvioida elintarvikkeen 
ravitsemukselliset ominaisuudet, olisi 
kokonaisuudessaan pidettävä 
ravintoarvoilmoitukseen kuuluvana eikä 
sitä pitäisi käsitellä ryhmänä yksittäisiä 
väitteitä.

määrien sekä vertailuindikaattorien 
ilmoittamista pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä helposti tunnistettavassa
ja kattavassa muodossa, minkä perusteella 
on mahdollista arvioida elintarvikkeen 
ravitsemukselliset ominaisuudet, olisi 
kokonaisuudessaan pidettävä 
ravintoarvoilmoitukseen kuuluvana eikä 
sitä pitäisi käsitellä ryhmänä yksittäisiä 
väitteitä. Ravitsemustietojen luettavuuden 
varmistamiseksi pääasiallisen nähtävissä 
olevan kentän olisi viitattava pakkauksen 
etuosan oikeaan yläkulmaan.

Or. en

Tarkistus 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta. Mahdollisista 
allergeeneista annettavia tietoja pidetään 
varsin tärkeinä, vaikka muiden tietojen 
tarve on kuluttajien keskuudessa 
tällaisissa tapauksissa vähäinen. On saatu 
näyttöä siitä, että useimpien ruoka-
allergiareaktioiden aiheuttajat voidaan 
jäljittää pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin. Tällaiset tiedot olisi sen 
vuoksi aina annettava kuluttajalle.

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen päättää milloin ja miten 
annetaan säännöksiä pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin sisältyviä 
allergiareaktioiden aiheuttajia koskevien 
tietojen antamisesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot pystyvät EU:n toimielimiä paremmin ratkaisemaan pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvän kysymyksen kansallisessa lainsäädännössä.
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Tarkistus 241
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta. Mahdollisista 
allergeeneista annettavia tietoja pidetään 
varsin tärkeinä, vaikka muiden tietojen 
tarve on kuluttajien keskuudessa 
tällaisissa tapauksissa vähäinen. On saatu 
näyttöä siitä, että useimpien ruoka-
allergiareaktioiden aiheuttajat voidaan 
jäljittää pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin. Tällaiset tiedot olisi sen 
vuoksi aina annettava kuluttajalle.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Pakkaamattomien elintarvikkeiden ei pitäisi kuulua tämän asetuksen piiriin.

Tarkistus 242
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta. Mahdollisista 
allergeeneista annettavia tietoja pidetään 
varsin tärkeinä, vaikka muiden tietojen 
tarve on kuluttajien keskuudessa tällaisissa 
tapauksissa vähäinen. On saatu näyttöä 
siitä, että useimpien ruoka-

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta. Energiapitoisuudesta 
ja mahdollisista allergeeneista annettavia 
tietoja pidetään varsin tärkeinä, vaikka 
muiden tietojen tarve on kuluttajien 
keskuudessa tällaisissa tapauksissa 
vähäinen. On saatu näyttöä siitä, että 
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allergiareaktioiden aiheuttajat voidaan 
jäljittää pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. 
Tällaiset tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.

useimpien ruoka-allergiareaktioiden 
aiheuttajat voidaan jäljittää 
pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. 
Tällaiset tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien kannalta on erittäin tärkeää tietää myös pakkaamattomien elintarvikkeiden 
energiapitoisuudesta ja allergiareaktioita mahdollisesti aiheuttavista aineksista ja 
ainesosista.

Tarkistus 243
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta. Mahdollisista 
allergeeneista annettavia tietoja pidetään 
varsin tärkeinä, vaikka muiden tietojen 
tarve on kuluttajien keskuudessa tällaisissa 
tapauksissa vähäinen. On saatu näyttöä 
siitä, että useimpien ruoka-
allergiareaktioiden aiheuttajat voidaan 
jäljittää pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin. Tällaiset tiedot olisi sen 
vuoksi aina annettava kuluttajalle.

(41) Jäsenvaltioiden tulisi paikallisista 
olosuhteista ja käytännön syistä johtuen 
voida saada antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita ja 
suurtalouksien tarjontaa koskevien 
tietojen antamisesta. Mahdollisista 
allergeeneista annettavat tiedot ovat varsin 
tärkeitä, vaikka muiden tietojen tarve on 
kuluttajien keskuudessa tällaisissa 
tapauksissa vähäinen. Tällaiset tiedot olisi 
sen vuoksi aina voitava antaa kuluttajalle.

Or. it

Perustelu

Tekstin selkiyttämistä ja johdonmukaistamista varten.
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Tarkistus 244
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta. Mahdollisista 
allergeeneista annettavia tietoja pidetään 
varsin tärkeinä, vaikka muiden tietojen 
tarve on kuluttajien keskuudessa tällaisissa 
tapauksissa vähäinen. On saatu näyttöä 
siitä, että useimpien ruoka-
allergiareaktioiden aiheuttajat voidaan 
jäljittää pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. 
Tällaiset tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle.

(41) Jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus 
paikallisista olosuhteista ja käytännön 
syistä johtuen antaa säännöksiä 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevien 
tietojen antamisesta. Mahdollisista 
allergeeneista annettavia tietoja pidetään 
varsin tärkeinä, vaikka muiden tietojen 
tarve on kuluttajien keskuudessa tällaisissa 
tapauksissa vähäinen. On saatu näyttöä 
siitä, että useimpien ruoka-
allergiareaktioiden aiheuttajat voidaan 
jäljittää pakkaamattomiin elintarvikkeisiin. 
Tällaiset tiedot olisi sen vuoksi aina 
annettava kuluttajalle. Pakkaamattomilla 
elintarvikkeilla tarkoitetaan kaikkia 
elintarvikkeita, joita tarjotaan lopulliselle 
kuluttajalle ilman pakkausta tai jotka 
pakataan suoraan lopullista kuluttajaa 
varten.

Or. sv

Tarkistus 245
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jotta varmistettaisiin, että 
elintarvikkeita koskevien tietojen osalta 
suunnitellaan ja otetaan käyttöön entistä 
yksityiskohtaisempia vaatimuksia 
dialektisesti ja parhaiden käytänteiden 
pohjalta, yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla 
olisi oltava joustavia mekanismeja, jotka 
perustuvat avoimeen ja läpinäkyvään 

(45) Jotta varmistettaisiin, että 
elintarvikkeita koskevien tietojen osalta 
suunnitellaan ja otetaan käyttöön entistä 
yksityiskohtaisempia vaatimuksia 
dialektisesti ja parhaiden käytänteiden 
pohjalta, yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla 
olisi oltava joustavia mekanismeja, jotka 
perustuvat avoimeen ja läpinäkyvään 
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julkiseen kuulemiseen ja jatkuvaan 
vuorovaikutukseen useita tahoja edustavien 
sidosryhmien kanssa. Tällaiset mekanismit 
voivat johtaa kansallisten ei-sitovien
järjestelmien kehittämiseen perusteellisen 
kuluttajatutkimuksen ja laajan 
sidosryhmien kuulemisen pohjalta. Olisi 
oltava mekanismeja, joiden avulla 
kuluttajat pystyvät tunnistamaan 
kansallisten järjestelmien mukaisesti –
esimerkiksi tunnistenumeron tai 
tunnuksen avulla – merkityt 
elintarvikkeet.

julkiseen kuulemiseen ja jatkuvaan 
vuorovaikutukseen useita tahoja edustavien 
sidosryhmien kanssa. Tällaiset mekanismit 
voivat johtaa kansallisten järjestelmien 
kehittämiseen perusteellisen 
kuluttajatutkimuksen ja laajan 
sidosryhmien kuulemisen pohjalta. Olisi 
oltava jäsenvaltioiden johtamia terveyttä 
edistäviä mekanismeja, joiden avulla 
kuluttajat pystyvät tunnistamaan 
kansallisten järjestelmien mukaisesti 
merkityt elintarvikkeet.

Or. en

Tarkistus 246
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Graafisia esitystapoja tai symboleja 
olisi voitava käyttää 
ravintoarvoilmoituksen yhteydessä 
noudattaen kansallista vapaaehtoisten 
sääntöjen järjestelmää, jos nämä eivät 
johda kuluttajia harhaan ja on osoitettu, 
että keskivertokuluttaja ymmärtää 
esitystavan.

Or. sv

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus käyttää edelleen sellaisia tuotetietoja 
(esim. ruotsalainen avaimenreikätunnus), jotka ovat osoittautuneet toimiviksi kuluttajan 
kannalta.



PE431.051v01-00 38/101 AM\799895FI.doc

FI

Tarkistus 247
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädetään perusta
kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi elintarvikkeita koskevien 
tietojen osalta, ottaen huomioon erot 
kuluttajien käsityskyvyssä sekä heidän 
tietotarpeissaan, ja varmistetaan samalla 
sisämarkkinoiden häiriötön toiminta.

1. Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan kuluttajansuojan korkea 
taso elintarvikkeita koskevien tietojen 
osalta ottaen huomioon erot kuluttajien 
käsityskyvyssä sekä heidän 
tietotarpeissaan, ja varmistetaan samalla 
sisämarkkinoiden häiriötön toiminta.

Or. sv

Tarkistus 248
János Áder

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteisön alueelle ei voida tuoda 
kolmansien maiden tuotteita, jotka eivät 
ole tämän asetuksen 
täytäntöönpanovaatimusten mukaisia.

Or. hu

Perustelu

Kuluttajien edun vuoksi on varmistettava, että myös kolmansista maista saatavat tuotteet 
täyttävät merkintöjä koskevat vaatimukset. 
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Tarkistus 249
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä asetusta ei sovelleta 
elintarvikkeisiin, jotka on valmistettu 
muutoin kuin osana liiketoimintaa ja 
joiden piirteisiin ei kuulu tietty toiminnan 
jatkuvuus ja tietynasteinen organisointi. 
Sellaiset toiminnot kuten 
yksityishenkilöiden harjoittama 
elintarvikkeiden satunnainen käsittely, 
tarjoilu tai myynti 
hyväntekeväisyystapahtumissa tai 
paikallisissa myyjäisissä tai tapaamisissa 
ei kuulu tämän asetuksen piiriin.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen olisi heijasteltava johdanto-osan 15 kappaletta, jossa vapautetaan 
hyväntekeväisyystapahtumat ja kertaluontoiset tapahtumat (koulut yms.) tämän asetuksen 
soveltamisalan piiristä.

Tarkistus 250
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'pakkaamattomilla elintarvikkeilla' 
tarkoitetaan elintarvikkeita, joita
tarjotaan myytäväksi lopulliselle 
kuluttajalle ilman pakkausta ja jotka 
pakataan, jos lainkaan, vasta lopulliselle 
kuluttajalle tapahtuvan myynnin 
ajankohtana, sekä elintarvikkeita ja 
tuoretuotteita, jotka pakataan 
myyntipäivänä välitöntä myyntiä varten;
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Or. en

Perustelu

Rajoittaminen myyntipisteessä tapahtuvaan pakkaamiseen ei ole riittävän selkeä. Käsityötä 
tekevissä yrityksissä, joilla on useita myyntipisteitä, tuotteet pakataan usein tuotannon 
keskuspaikalla myyntipäivänä ennen jakelua myyntipisteisiin. Esimerkiksi Alankomaissa 
viranomaiset päättivät rinnastaa "päivittäiset tuoretuotteet" ja "pakkaamattomat tuotteet".

Tarkistus 251
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ' pakkaamattomalla elintarvikkeella', 
elintarviketta, jota tarjotaan lopulliselle 
kuluttajalle pakkaamattomana ja jota ei 
pakata tai joka pakataan vasta, kun se 
luovutetaan lopulliselle kuluttajalle, sekä 
elintarvikkeita ja tuoretuotteita, jotka 
esipakataan myyntipaikalla ja luovutetaan 
välittömästi;

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeita esipakataan kaupoissa ja suurtalouksia palvelevissa laitoksissa myös 
hygieniasyistä, ja tietoja kykenemään antava henkilökunta luovuttaa ne loppukäyttäjälle. 
Yksittäispakattujen elintarvikkeiden yhteydessä on tuotetarjonnan monimuotoisuuden ja 
elintarvikkeiden alati vaihtelevan koostumuksen vuoksi mahdotonta soveltaa velvoittavana 
samojen tietojen ilmoittamista kuin valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden yhteydessä. On 
yhdentekevää, myydäänkö elintarvikkeet vai luovutetaanko ne vastikkeetta.
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Tarkistus 252
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'pakkaamattomilla elintarvikkeilla' 
tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeita, joita 
tarjotaan lopulliselle kuluttajalle ilman 
pakkausta tai jotka pakataan tai kun 
elintarvike pakataan myyntipaikalla 
kuluttajan pyynnöstä taikka pakataan 
valmiiksi välitöntä myyntiä varten;

Or. en

Tarkistus 253
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'pakkaamattomilla elintarvikkeilla' 
tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeita, joita 
tarjotaan lopulliselle kuluttajalle ilman 
pakkausta tai jotka pakataan 
myyntipaikalla kuluttajan pyynnöstä 
taikka pakataan valmiiksi välitöntä 
myyntiä varten;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että pakkaamattomien elintarvikkeiden määritelmä sisältää elintarvikkeet, jotka 
on pakattu myyntipaikalla välitöntä myyntiä varten sekä kuluttajan pyynnöstä pakatut 
elintarvikkeet, koska ne eivät eroa pakkaamattomista elintarvikkeista. Ehdotettu sanamuoto 
perustuu komission ehdotuksen 41 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 254
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’lähtöisyyspaikalla’ tarkoitetaan 
paikkaa, josta elintarvikkeen ilmoitetaan 
tulevan ja joka ei ole ’alkuperämaa’
sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
23–26 artiklassa;

g) 'alkuperäpaikalla' tarkoitetaan paikkaa, 
josta elintarvikkeen ilmoitetaan tulevan 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
23–26 artiklassa;

Or. it

Tarkistus 255
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'lähtöisyyspaikalla' tarkoitetaan 
muuta kuin g kohdassa tarkoitettua 
paikkaa, josta lopullisen tuotteen 
valmistuksessa käytetty pääasiallinen 
maatalousraaka-aine on peräisin.

Or. it

Perustelu

Kuluttajan asianmukaisen tiedonsaannin varmistamiseksi on syytä tehdä ero 
"lähtöisyyspaikan" ja yhteisön tullikoodeksissa määritellyn "alkuperämaan" välillä. 
Kuluttajat sekoittavat usein toisiinsa elintarvikkeen valmistuspaikan ja jalostusprosessissa 
käytetyn maataloustuotteen viljely- tai kasvatuspaikan. Kuluttajan tietoiset valinnat 
edellyttävät tarkkoja määritelmiä, joissa tehdään ero alkuperäpaikan ja lähtöisyyspaikan 
välillä.
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Tarkistus 256
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'alkuperämaalla' tuotteen 
valmistuksessa käytetyn pääasiallisen 
maatalousraaka-aineen alkuperäpaikkaa;

Or. sv

Perustelu

Ehdotukseen on alkuperämaan määritelmä, jotta se voidaan erottaa lähtöisyyspaikan 
määritelmästä.

Tarkistus 257
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) 'jalostuksella' tarkoitetaan prosessia, 
joka alkaa yhdestä tai useammasta 
maatalouden raaka-aineesta ja päättyy 
valmiiseen tuotteeseen.

Or. it

Tarkistus 258
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

s a) 'elintarvikkeen viimeisellä 
käyttöajankohdalla' päivämäärää, jona 
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elintarvike on viimeistään käytettävä; 
viimeisen käyttöajankohdan jälkeen 
elintarviketta ei saa enää tarjota 
sellaisenaan kuluttajille tai jalostaa;

Or. de

Perustelu

Esittelijä Sommerin ehdottamaa viimeisen käyttöajankohdan määritelmää on syytä pitää 
myönteisenä. Määritelmää olisi kuitenkin täydennettävä: kuluttajille tarjoamista koskevaa 
kieltoa olisi täydennettävä jalostamiskiellolla. Elintarvikkeelle ei ole enää järkevää käyttöä 
viimeisen käyttöajankohdan umpeuduttua. Kun jalostaminen kielletään, estetään 
vanhentuneen lihan kauppaaminen.

Tarkistus 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

s a) 'valmistuspäivämäärällä' tarkoitetaan 
päivämäärää, jona elintarvikkeesta on 
tullut kuvauksen mukainen tuote.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille annettavien tietojen parantamiseksi valmistuspäivämäärä olisi määriteltävä. 
Ehdotettu määritelmä vastaa Codex-määritelmää (CODEX STAN 1-1985).

Tarkistus 260
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

t a) 'jalostamisella' tarkoitetaan prosessia, 
jossa yksi (tai useampi) maatalouden 
raaka-aine muutetaan lopulliseksi 
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tuotteeksi.

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä on tarpeen, koska muutetussa 9 artiklassa viitataan jalostettuihin 
elintarvikkeisiin.

Tarkistus 261
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

t a) 'elintarvikejäljitelmällä' elintarviketta, 
joka herättää vaikutelman muusta 
elintarvikkeesta ja jossa tavanomaisesti 
käytetty ainesosa on korvattu kokonaan 
tai osittain muulla ainesosalla.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien odotukset petetään yhä useammin käyttämällä elintarvikejäljitelmiä, jossa aidot 
ainesosat on korvattu halvemmilla ainesosilla.

Tarkistus 262
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä asetuksessa elintarvikkeen 
alkuperämaalla tarkoitetaan elintarvikkeen 
alkuperää sellaisena kuin se on 
määriteltynä neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2913/92 23–26 artiklan mukaisesti.

3. Tässä asetuksessa elintarvikkeen 
alkuperämaalla tarkoitetaan elintarvikkeen 
alkuperää sellaisena kuin se on 
määriteltynä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 23–26 artiklan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden tapauksessa
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alkuperämaan on aina viitattava 
kyseiseen jäsenvaltioon.

Or. en

Perustelu

Alkuperämaan määritelmän osalta komission ehdotuksen 3 kohdassa viitataan yhteisön 
tullikoodeksiin. Yhteisön tullikoodeksin mukaan alkuperä voi kuitenkin olla "EU" TAI 
jäsenvaltio. Siksi on tärkeä täsmentää, että EU:sta peräisin olevien elintarvikkeiden 
tapauksessa alkuperämaa viittaa aina jäsenvaltioon, ei koko EU:hun.

Tarkistus 263
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

 Lihan ja lihaa sisältävien 
elintarvikkeiden osalta alkuperämaana on 
pidettävä maata, jossa eläin on syntynyt ja
jossa sitä on kasvatettu suurimman osan 
elämästään ja jossa se on teurastettu. Jos 
ne ovat eri maita, kaikki kolme olisi 
ilmoitettava, kun puhutaan 
'alkuperämaasta'.

Or. en

Perustelu

Lihan tapauksessa yhden alkuperämaan ilmoittaminen ei riitä, jos syntymä-, kasvatus- ja 
teurastusmaat poikkeavat toisistaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläimen syntymä-, 
kasvatus- ja teurastuspaikkaa koskevat tiedot ovat erittäin tärkeitä kuluttajille.
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Tarkistus 264
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisella on pyrittävä kuluttajien 
terveyden ja etujen suojelun korkeaan 
tasoon antamalla lopullisille kuluttajille 
perusta tietoon perustuvien valintojen 
tekemistä ja elintarvikkeiden turvallista 
käyttöä varten, ja erityistä huomiota on 
kiinnitettävä terveydellisiin, taloudellisiin, 
ympäristöön liittyviin, sosiaalisiin ja 
eettisiin näkökohtiin.

1. Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamisella ja tällä asetuksella on 
pyrittävä kuluttajien terveyden ja etujen 
suojelun korkeaan tasoon antamalla 
lopullisille kuluttajille perusta tietoon 
perustuvien valintojen tekemistä ja 
elintarvikkeiden turvallista käyttöä varten, 
ja erityistä huomiota on kiinnitettävä 
terveydellisiin, taloudellisiin, ympäristöön 
liittyviin, sosiaalisiin ja eettisiin 
näkökohtiin.

Or. sv

Perustelu

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ilmoitetaan lainsäädännön tavoitteeksi elintarvikkeiden 
vapaan liikkuvuuden saavuttaminen yhteisössä. Tämän lisäksi lainsäädännön toisena 
tavoitteena on oltava kuluttajansuojan korkean tason saavuttaminen.

Tarkistus 265
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, on harkittava, 
tarvitaanko uusien vaatimusten 
voimaantulon jälkeen siirtymäaika, jonka 
aikana elintarvikkeita, joiden etiketit eivät 
täytä uusia vaatimuksia, voidaan saattaa 
markkinoille, ja voidaanko varastossa 
olevia tällaisia elintarvikkeita, jotka on 
saatettu markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, edelleen myydä kunnes 

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, on harkittava, 
tarvitaanko uusien vaatimusten 
voimaantulon jälkeen siirtymäaika, jonka 
aikana elintarvikkeita, joiden etiketit eivät 
täytä uusia vaatimuksia, voidaan saattaa 
markkinoille, ja voidaanko varastossa 
olevia tällaisia elintarvikkeita, jotka on 
saatettu markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, edelleen myydä kunnes 
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varastot loppuvat. varastot loppuvat. Uudet elintarvikkeiden 
merkintöjä koskevat säännökset otetaan 
käyttöön yhtenäisessä aikataulussa, jonka 
komissio vahvistaa kuultuaan 
jäsenvaltioita ja sidosryhmiä.

Or. de

Perustelu

Merkintöjä koskevien säännösten eriaikainen käyttöön ottaminen vaikuttaisi siirtymäajoista 
huolimatta merkittävästi uusien etikettien kehittämiskustannuksiin ja jo hankittujen tavara-, 
pakkaus- ja etikettivarantojen käyttämiseen. tästä syystä olisi sovellettava periaatetta, että 
uudet merkintää koskevat säännökset otetaan käyttöön yhtenäisessä aikataulussa (kuten 
komissio alun perin ehdotti).

Tarkistus 266
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, on harkittava, 
tarvitaanko uusien vaatimusten 
voimaantulon jälkeen siirtymäaika, jonka 
aikana elintarvikkeita, joiden etiketit eivät 
täytä uusia vaatimuksia, voidaan saattaa 
markkinoille, ja voidaanko varastossa 
olevia tällaisia elintarvikkeita, jotka on 
saatettu markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, edelleen myydä kunnes 
varastot loppuvat.

3. Kun elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetussa lainsäädännössä otetaan käyttöön 
uusia vaatimuksia, uusien vaatimusten 
voimaantulon jälkeen on myönnettävä
siirtymäaika, jonka aikana elintarvikkeita, 
joiden etiketit eivät täytä uusia 
vaatimuksia, voidaan saattaa markkinoille, 
ja voidaanko varastossa olevia tällaisia 
elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen siirtymäajan 
päättymistä, edelleen myydä kunnes 
varastot loppuvat.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan mahdollistamiseksi sekä pakkausjätteen määrän 
minimoimiseksi on normaalia säätää siirtymäkaudesta uusien merkintävaatimusten 
voimaantulon yhteydessä.
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Tarkistus 267
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) säilyvyys, säilytys ja turvallinen käyttö; ii) säilyvyys, säilytys, tarvittaessa tuotteen 
avaamisen jälkeistä säilytystä koskevat 
vaatimukset ja turvallinen käyttö

Or. es

Perustelu

Monessa tuotteessa ei nykyään ilmoiteta niiden säilyvyyttä avaamisen jälkeen eikä esimerkiksi 
sitä, onko niitä säilytettävä tietyssä lämpötilassa. Tätä on täsmennettävä kuluttajien aseman 
turvaamiseksi.

Tarkistus 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun harkitaan elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen tarvetta, on otettava 
huomioon kuluttajien valtaosan laaja 
tarve saada tiettyjä tietoja, joita he pitävät 
erityisen arvokkaina, tai mahdolliset
kuluttajille koituvat hyödyt, joiden 
katsotaan yleisesti auttavan heitä tekemään 
tietoon perustuvia valintoja.

2. Kun harkitaan elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen tarvetta, on otettava 
huomioon, mitä kustannuksia ja hyötyjä 
sidosryhmille (mukaan luettuna kuluttajat 
tuottajat ym.) mahdollisesti aiheutuu siitä, 
että annetaan tiettyjä tietoja, joita he 
pitävät erityisen arvokkaina, tai 
mahdolliset hyödyt, joiden katsotaan 
yleisesti auttavan kuluttajia tekemään 
tietoon perustuvia valintoja.

Or. en

Perustelu

Uusia merkintäsääntöjä olisi otettava käyttöön ainoastaan siinä tapauksessa, että näyttöön 
perustuva tutkimus osoittaa mainituista uusista vaatimuksista saatavan hyödyn. Uusien 
tietojen antamisesta aiheutuvat kustannukset eivät saisi olla kohtuuttomia. 
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Merkintävaatimusten muuttaminen vaikuttaa merkittävästi sekä EU:n tuottajiin että tuontiin 
kolmansista maista; kuluttajien ja tuottajien edut on saatettava tasapainoon.

Tarkistus 269
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

a a) antamalla kuluttajalle pakkauksessa 
olevalla nimityksellä tai kuvallisilla 
esityksillä kuva tietystä tuotteesta tai 
ainesosasta, vaikka tosiasiassa on kyse 
elintarvikejäljitelmästä tai tuotteessa 
normaalisti käytetyn ainesosan 
korvaamisesta jollakin muulla 
ainesosalla; tällaisten tuotteiden 
pakkauksen nähtävissä olevalle puolelle 
on lisättävä merkintä "jäljitelmän 
valmistuksessa käytetty (korvaavan aineen 
nimi) (korvatun aineen nimi) sijasta";

Or. de

Tarkistus 270
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kuvallisilla esityksillä, jotka johtavat 
kuluttajaa harhaan elintarvikkeen tai sen 
ainesosan alkuperästä;

Or. en

Perustelu

Muutetaan esittelijän vastaavaa tarkistusta hieman. Kuvia ja graafisia esityksiä ei saa käyttää 
johtamaan kuluttajaa tahallisesti harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä.
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Tarkistus 271
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kuvallisilla esityksillä, jotka johtavat 
kuluttajaa harhaan elintarvikkeen 
alkuperästä, ominaisuuksista tai 
koostumuksesta;

Or. de

Perustelu

Alkuperän ohella olisi korostetusti mainittava myös koostumus ja ominaisuudet. Säännöksellä 
parannetaan elintarvikkeiden kuvausten selkeyttä ja todenmukaisuutta. Jos jogurtissa on 
käytetty vain vanilja-aromia, vaniljatangon kuva on harhaanjohtava.

Tarkistus 272
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ilmoittamalla, että elintarvikkeen 
sokeri- ja/tai rasvapitoisuutta on 
merkittävästi alennettu, ellei samalla ole 
vastaavasti alennettu elintarvikkeen 
energiapitoisuutta (kilojoulien tai 
kilokalorien määrää), lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa tuotteen terveysvaikutus 
paranee sokeri- tai rasvapitoisuuden 
alentamisen ansiosta.

Or. de

Perustelu

Keskivertokuluttaja olettaa, että jos elintarviketta mainostetaan alentuneen sokeri- tai 
rasvapitoisuuden avulla, kyseisen elintarvikkeen energiapitoisuus on alentunut vastaavasti. 
Näin ei usein kuitenkaan ole, jos sokeri tai rasva on korvattu muilla ainesosilla. Terveyden 
kannalta myönteiset tuotteen muutokset, kuten tyydyttyneiden rasvahappojen korvaaminen 
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monityydyttämättömillä rasvahapoilla, olisi mahdollistettava jatkossakin, vaikka 
energiapitoisuus pysyisi samana.

Tarkistus 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

c a) esittämällä, että elintarvikkeen maku 
on peräisin luonnollisista ainesosista, kun 
se pääasiallisesti tulee aromeista. 

Or. en

Perustelu

Jos tuotteessa esimerkiksi väitetään olevan "vaniljaa" tai jos siinä on vaniljan kuva, maun 
olisi oltava peräisin oikeasta vaniljasta. Sama koskee esim. hedelmiä.

Tarkistus 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) hedelmiä sisältävien elintarvikkeiden 
osalta: 
i) esittämällä suhteettoman suuria kuvia 
hedelmistä, jotka eivät ole 
elintarvikkeessa pääasiallisia hedelmiä; 
pääasiallis(t)en hedelmän/hedelmien on 
oltava kuvassa pääosassa; 
ii) käyttämällä tuotteen nimessä hedelmän 
nimeä, kun tätä hedelmää ei esiinny 
tuotteessa sellaisia määriä, joita kuluttaja 
voi kohtuullisesti olettaa;

Or. en
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Perustelu

Kuluttajaa voidaan helposti johtaa harhaan, kun mehussa on suuri kuva mansikoista, mutta 
pääasiallinen hedelmä onkin todellisuudessa omena.

Tarkistus 275
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) maidon osalta: väittämällä maitoa 
'tuoreeksi', kun sen viimeinen käyttöpäivä 
on yli seitsemän päivää maitopakkauksen 
täyttöpäivästä

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä ns. ESL-maito ("extended shelf life milk") on yhä laajemmin korvaamassa 
tuoreen maidon hyllyillä. Tämä maito on pastöroitu "normaalin" maidon tapaan mutta 
korkeammassa lämpötilassa, ja se on mikrosuodatettu. Se voi säilyä jopa 21 päivää 
avaamattomassa pakkauksessa. Tätä maitoa myydään kuitenkin "tuoreena", mikä on 
kuluttajien harhaanjohtamista. Jotkut jäsenvaltiot ovat siksi jo ottaneet käyttöön säännöksiä, 
joissa säädetään "tuoreena" myytävän maidon pisimmästä sallitusta käyttöajasta.

Tarkistus 276
Elena Oana Antonescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) väittämällä, että tuotteen sokeri- ja/tai 
rasvapitoisuus on huomattavan alhainen, 
jos tätä ei osoiteta kyseisen elintarvikkeen 
(kilojouleina tai kilokaloreina ilmaistun) 
energiasisällön vastaavana alenemisena, 
jos tämä saattaa johtaa kuluttajia 
harhaan;
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Or. ro

Perustelu

Jos elintarvikkeen A sokeri- ja/tai rasvapitoisuus alittaa laissa säädetyn tason, jota 
"vähäsokeriseksi/vähärasvaiseksi" luokittelu edellyttää, ja jos se samanaikaisesti sisältää 
muita ainesosia, jotka lisäävät sen kaloripitoisuutta (esim. tärkkelyksen kaltaisia 
hiilihydraatteja tai muunnetun tärkkelyksen kaltaisia lisäaineita), ja jos markkinoilla on 
vertailukelpoinen elintarvike B, jossa näitä ainesosia ei ole käytetty, niin ensin mainitun 
tuotteen valmistajat voivat luokitella tuotteen markkinointia varten "dieettituotteeksi", vaikka 
tuotteen kaloripitoisuus ei ole alhaisempi.

Tarkistus 277
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikkeita koskevien tietojen on 
oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle 
helposti ymmärrettäviä. 

2. Elintarvikkeita koskevien tietojen on 
oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle 
helposti ymmärrettäviä. Jäljempänä 
49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea 
voi laatia esimerkkiluettelon 1 kohdassa 
tarkoitetuista väittämistä ja käsitteistä, 
joiden käyttö on aina kiellettyä tai 
rajoitettua.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan pitää kiinni EU:n elintarvikelainsäädäntöön sisältyvistä 
säännöksistä, joilla edellytetään jäsenvaltioilta yhteistä toimintaa siinä tapauksessa, että 
tiettyjen väittämien ja käsitteiden käyttöä on rajoitettava. Tällaisen säännöksen puuttuessa 
yksittäiset jäsenvaltiot voisivat säännellä asiaa omin päin, ja määritelmät voisivat helposti 
vaihdella jäsenvaltiosta toiseen, mikä loisi kaupan esteitä sisämarkkinoille. 
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Tarkistus 278
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikkeita koskevien tietojen on 
oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle 
helposti ymmärrettäviä.

2. Elintarvikkeita koskevien tietojen on 
oltava oikeellisia, selviä, helppolukuisia ja 
kuluttajalle helposti ymmärrettäviä.

Or. sv

Tarkistus 279
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan 
soveltamista elintarvikealan toimijoiden 
on hallitsemissaan yrityksissä 
varmistettava niiden toimintaan liittyvien, 
elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön vaatimusten 
noudattaminen, ja niiden on tarkistettava, 
että tällaiset vaatimukset täyttyvät.

1. Elintarvikkeiden merkinnöistä vastaava 
henkilö varmistaa merkintätietojen ja 
niiden sisällön paikkansapitävyyden.

Or. de

Perustelu

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 280
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä.

2. Elintarvikealan toimijat eivät saa 
hallitsemissaan yrityksissä muuttaa 
elintarvikkeen mukana seuraavia tietoja, 
jos tällainen muutos johtaisi lopullista 
kuluttajaa harhaan tai muutoin heikentäisi 
kuluttajansuojan tasoa, erityisesti kun on 
kyse terveydestä ja heidän 
mahdollisuuksistaan tehdä tietoisia 
valintoja.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 281
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Elintarvikealan toimijoiden, jotka 
saattavat ensimmäistä kertaa markkinoille 
elintarvikkeen, joka on tarkoitettu 
toimitettavaksi lopulliselle kuluttajalle tai 
suurtaloudelle, on varmistettava 
elintarviketta koskevien tietojen 
mukanaolo ja oikeellisuus sovellettavan 
elintarvikkeita koskevista tiedoista 
annetun lainsäädännön mukaisesti.

3. Siltä osin kuin elintarvikealan 
toimijoiden toiminta vaikuttaa 
elintarvikkeiden merkintöihin niiden 
valvonnan piiriin kuuluvissa yrityksissä, 
niiden on varmistettava, että annetut 
tiedot ovat tämän asetuksen vaatimusten 
mukaisia.
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Or. de

Tarkistus 282
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, on 
toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen varmistaakseen omien 
toimintojensa rajoissa, että vaadittavat 
elintarvikkeita koskevat tiedot ovat 
mukana, erityisesti siten, etteivät ne 
toimita elintarvikkeita, joiden ne tietävät 
tai olettavat olevan vaatimusten vastaisia 
niiden tietojen perusteella, jotka niillä on 
ammattilaisina.

4. Jos elintarvikealan toimijat, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, 
havaitsevat, että tietty elintarvike ei vastaa 
tämän asetuksen säännöksiä, niiden on 
reagoitava välittömästi ja 
asianmukaisessa laajuudessa.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa olisi taattava selkeä ja oikeasuhteinen velvollisuuksien jakautuminen, joka vastaa 
kunkin elintarvikkeiden toimitus- ja huolintaketjussa olevan elintarvikealan toimijan tehtäviä. 
Tämä tarkoittaa, että yritysten on oltava vastuussa niiden säännösten noudattamisesta, jotka 
koskevat juuri niille kuuluvia elintarvikeketjun osia. 

Tarkistus 283
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynti- tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, on 

4. Elintarvikealan toimijoiden, jotka ovat 
vastuussa vähittäismyynnistä tai 
jakelutoimista, jotka eivät vaikuta 
elintarvikkeita koskeviin tietoihin, on 
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toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta 
noudattaen varmistaakseen omien 
toimintojensa rajoissa, että vaadittavat 
elintarvikkeita koskevat tiedot ovat 
mukana, erityisesti siten, etteivät ne 
toimita elintarvikkeita, joiden ne tietävät 
tai olettavat olevan vaatimusten vastaisia 
niiden tietojen perusteella, jotka niillä on 
ammattilaisina.

myötävaikutettava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta noudattaen siihen, että 
elintarvikkeita koskevia säännöksiä 
noudatetaan, erityisesti siten, että ne 
pidättyvät toimittamasta elintarvikkeita, 
joiden ne havaintojensa perusteella ja 
asiantuntevina tarjoajina tietävät tai 
olettavat olevan kyseisten säännösten 
vastaisia.

Or. de

Tarkistus 284
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–c ja f alakohdassa
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–d, f ja i alakohdassa
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

Or. en

Perustelu

Alakohdissa d ja i vaaditut tiedot ovat tarpeen, jotta elintarvikkeita lopulliselle kuluttajalle 
toimittavat toimijat antavat 9 artiklan 1 kohdassa määritellyt elintarviketta koskevat 
pakolliset tiedot lopulliselle kuluttajalle.
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Tarkistus 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–c ja f alakohdassa
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle 
jälleenmyyntiä tai jatkojalostusta varten, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdassa täsmennettyjen elintarvikkeita 
koskevien pakollisten tietojen antaminen 
lopulliselle kuluttajalle.

Or. en

Perustelu

Kaikkien 9 artiklan 1 alakohdassa mainittujen tietojen esittäminen on tärkeää, jotta 
elintarvikkeen vastaanottavalla toimijalla on mahdollisuus käsitellä (säilyttää jne.) 
elintarviketta ja välittää tiedot edelleen kuluttajalle. Lisäksi tämä säännös on välttämätön 
jäljitettävyysvaatimusten noudattamiseksi.

Tarkistus 286
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–c ja f alakohdassa 
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan 9 artiklan 1 kohdan 
a–c ja f alakohdassa täsmennettyjen 
elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen antaminen lopulliselle kuluttajalle.
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kuluttajalle.

Or. sv

Perustelu

On parannettava loppukäyttäjän tiedonsaantioikeuksia. 

Tarkistus 287
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–c ja f alakohdassa
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

5. Elintarvikealan toimijoiden on 
hallinnassaan olevissa yrityksissä 
varmistettava, että pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tiedot toimitetaan 
elintarvikkeet vastaanottavalle toimijalle, 
jotta mahdollistetaan tarvittaessa 9 artiklan 
1 kohdan a–d, f ja i alakohdassa
täsmennettyjen elintarvikkeita koskevien 
pakollisten tietojen antaminen lopulliselle 
kuluttajalle.

Or. en

Perustelu

Alakohdan d mukaan ottaminen merkitsee sitä, että toimijat ovat velvollisia välittämään 
elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle tiedot tiettyjen ainesosien tai ainesosaluokkien 
määristä. Alakohdan i mukaan ottaminen merkitsee sitä, että toimijat ovat velvollisia 
välittämään tiedot tiettyjen ainesosien tai ainesosaluokkien alkuperästä. Alakohdissa d ja i 
vaaditut tiedot ovat tarpeen, jotta elintarvikkeita lopulliselle kuluttajalle toimittavat toimijat 
antavat 9 artiklan 1 kohdassa määritellyt elintarviketta koskevat pakolliset tiedot lopulliselle 
kuluttajalle.
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Tarkistus 288
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Asetuksen 14 artiklan 6 kohdan 
säännösten mukaan elintarvikealan 
toimijoiden on valvottava, että niiden 
valvonnassa olevat yritykset eivät jakele 
puutteellisesti tai lukukelvottomalla 
tavalla merkittyjä tuotteita.

Or. es

Perustelu

On vaadittava yrityksille vastuuta siitä, että myyntiin ei saa päätyä eriä, jotka on merkitty 
virheellisesti tai lukukelvottomalla tavalla, joka vaikeuttaa kuluttajien tiedonsaantia tai estää 
sen.

Tarkistus 289
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Seuraavissa tapauksissa elintarvikealan 
toimijoiden on hallinnassaan olevissa 
yrityksissä varmistettava, että 9 artiklassa 
edellytetyt pakolliset tiedot esitetään siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan, tai elintarvikkeeseen 
viittaavissa kaupallisissa asiakirjoissa, kun 
voidaan taata, että tällaiset asiakirjat joko 
seuraavat sen elintarvikkeen mukana, 
johon ne viittaavat, tai ne lähetetään ennen 
toimitusta tai samanaikaisesti sen kanssa:

6. Seuraavissa tapauksissa elintarvikealan 
toimijoiden on hallinnassaan olevissa 
yrityksissä varmistettava, että 9 artiklassa 
edellytetyt pakolliset tiedot esitetään siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan, tai elintarvikkeeseen 
viittaavissa kaupallisissa asiakirjoissa, kun 
voidaan taata, että tällaiset asiakirjat joko 
seuraavat sen elintarvikkeen mukana, 
johon ne viittaavat, tai ne lähetetään ennen 
toimitusta tai samanaikaisesti sen kanssa ja 
että tiedot päätyvät kuluttajalle:

Or. sv
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Perustelu

On parannettava loppukäyttäjän tiedonsaantioikeuksia.

Tarkistus 290
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, elintarvikealan 
toimijoiden on varmistettava, että 9 
artiklan 1 kohdan a, f ja h alakohdassa
tarkoitetut tiedot esitetään myös siinä 
uloimmassa pakkauksessa, jossa 
elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, elintarvikealan 
toimijoiden on varmistettava, että 
9 artiklan 1 kohdan a, e, f, g ja h 
alakohdassa tarkoitetut tiedot esitetään 
myös siinä uloimmassa pakkauksessa, 
jossa elintarvike pannaan esille, kun sitä 
pidetään kaupan.

Or. es

Perustelu

Nettomäärä on myös tärkeä tieto, jonka olisi esiinnyttävä uloimmassa pakkauksessa, samoin 
kuin yksityiskohtaiset tiedot erityisistä säilytys- ja käyttöoloista. 

Tarkistus 291
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeen nimi; a) elintarvikkeen nimi ja/tai 
myyntinimitys;

Or. it
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Tarkistus 292
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) elintarvikkeen sisällyksen määrä; e) elintarvikkeen sisällyksen määrä 
pakkaushetkellä;

Or. en

Perustelu

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing.

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

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

Tarkistus 293
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) erityiset säilytys- ja käyttöolosuhteet; g) erityiset säilytys- ja käyttöolosuhteet, 
mukaan luettuna tuotteen säilytystä 
koskevat ohjeet avaamisen jälkeen;

Or. es

Perustelu

Monessa tuotteessa ei nykyään ilmoiteta niiden säilyvyyttä avaamisen jälkeen eikä esimerkiksi 
sitä, onko niitä säilytettävä tietyssä lämpötilassa. Tätä on täsmennettävä kuluttajien aseman 
turvaamiseksi.
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Tarkistus 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) valmistuspäivämäärä;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan täyttää asetuksen tarkoitus eli antaa kuluttajalle asianmukaista tietoa hänen 
käyttämästään elintarvikkeesta tietoon perustuvan valinnan mahdollistamiseksi, on tärkeää, 
että kuluttaja saa tiedon valmistuspäivämäärästä.

Tarkistus 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) valmistajan, pakkaajan tai yhteisöön 
sijoittautuneen myyjän nimi tai toiminimi 
ja osoite;

h) valmistajan, pakkaajan ja kolmansista 
maista peräisin olevien tuotteiden osalta
yhteisöön sijoittautuneen myyjän nimi tai 
toiminimi tai rekisteröity tavaramerkki ja 
osoite;

Or. it

Perustelu

On erittäin tärkeää säätää velvollisuudesta ilmoittaa tuotteen todellisen valmistajan 
yhteystiedot, jotta yhtäältä taataan kuluttajan asianmukainen tiedonsaanti ja toisaalta 
edistetään elintarviketeollisuuden kilpailukykyä. Tämän velvollisuuden puuttuminen on 
vuosien varrella johtanut omalla etiketillä varustettujen tuotteiden huimaan lisääntymiseen, 
mikä vaarantaa yritysten kannattavuuden ja näin ollen jopa maatalouselintarvikesektorin 
olemassaolon.
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Tarkistus 296
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) valmistajan, pakkaajan tai yhteisöön 
sijoittautuneen myyjän nimi tai toiminimi 
ja osoite;

h) valmistajan, pakkaajan ja tarvittaessa
yhteisöön sijoittautuneen myyjän nimi tai 
toiminimi ja osoite;

Or. en

Perustelu

Valmistajan ja pakkaajan nimi on kuluttajien kannalta tärkeä tieto erityisesti, jos tuotetta 
myydään kaupan omalla merkillä.

Tarkistus 297
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) valmistajan, pakkaajan tai yhteisöön 
sijoittautuneen myyjän nimi tai toiminimi 
ja osoite;

h) valmistajan, pakkaajan ja kolmansista 
maista peräisin olevien tuotteiden osalta
yhteisöön sijoittautuneen myyjän nimi tai 
toiminimi tai rekisteröity tavaramerkki ja 
osoite;

Or. it

Perustelu

Kolmansista maista tuotujen tuotteiden kohdalla on välttämätöntä ilmoittaa tuojan tiedot.
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Tarkistus 298
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; yhdestä 
ainesosasta koostuvan elintarvikkeen 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka ja 
muussa tapauksessa merkittävän 
ainesosan alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka;

Or. en

Perustelu

Yhä useampi kuluttaja haluaa tietää elintarvikkeen alkuperän, siksi elintarvikkeen 
alkuperämaa ja lähtöisyyspaikka olisi vaadittava kaikista yhden ainesosan tuotteista, mukaan 
lukien esim. lammas, sika, vuohi, siipikarja, maitotuotteet ja pähkinät. Alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka olisi esitettävä kaikenlaisten elintarviketuotteiden elintarviketiedoissa, 
olivatpa ne sitten tuoreita, pakastettuja, purkitettuja tai muuten minimaalisesti jalostettuja.

Tarkistus 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos 
sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 

i) alkuperäpaikka, jos tämän tiedon 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperästä tai 
lähtöisyydestä;
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tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Tuotteiden alkuperää koskevia lisäsäännöksiä ei tarvita, sillä ne aiheuttaisivat 
lisäkustannuksia ja vaikeuksia raaka-aineiden saatavuutta ja hankintaa ajatellen. 

Tarkistus 300
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos 
sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta, 
erityisesti siinä tapauksessa, että
elintarvikkeen mukana seuraavat tiedot 
tai etiketti kokonaisuudessaan antaisivat 
muuten ymmärtää, että elintarvikkeella 
on eri alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka ottaen 
huomioon 35 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä
35 artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistetut 
säännöt;

Or. de

Perustelu

Tuotteen tai pääainesosien lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava aina.
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Tarkistus 301
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
ilmoitettava seuraavista:
a) liha,
b) siipikarja,
c) maitotuotteet,
d) tuoreet hedelmät ja vihannekset,
sekä liha ja siipikarja, kun sitä käytetään 
jalostettujen elintarvikkeiden ainesosana.

Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosien, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
myös ilmoitettava.
Lihan ja siipikarjan osalta 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.
Kaikkien muiden elintarvikkeiden osalta 
on, jollei niistä säädetä erikseen, 
ilmoitettava alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka, jos sen ilmoittamatta 
jättäminen voisi johtaa kuluttajaa 
olennaisesti harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
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kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada tietoa, jonka olisi sisällettävä ilmoitus siitä, mistä heidän 
ostamansa elintarvikkeet tulevat. Kuluttajat ovat huomattavan kiinnostuneita elintarvikkeiden 
alkuperästä, ja siksi pakollisia merkintävaatimuksia on laajennettava.

Tarkistus 302
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
ilmoitettava seuraavista:
– liha,
– siipikarja,
– maitotuotteet,
– tuoreet hedelmät ja vihannekset,
sekä liha ja siipikarja, kun sitä käytetään 
jalostettujen elintarvikkeiden ainesosana.

Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ei ole sama kuin sen 
pääainesosien, kyseisten ainesosien 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka on 
myös ilmoitettava.
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Lihan ja siipikarjan osalta 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.

Kaikkien muiden elintarvikkeiden osalta 
on, jollei niistä säädetä erikseen,
ilmoitettava alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka, jos sen ilmoittamatta 
jättäminen voisi johtaa kuluttajaa 
olennaisesti harhaan elintarvikkeen 
todellisesta alkuperämaasta tai 
lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada tietoa, jonka olisi sisällettävä ilmoitus siitä, mistä heidän 
ostamansa elintarvikkeet tulevat. Kuluttajat ovat huomattavan kiinnostuneita elintarvikkeiden 
alkuperästä, ja siksi pakollisia merkintävaatimuksia on laajennettava.
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Tarkistus 303
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta, 
erityisesti siinä tapauksessa, että 
elintarvikkeen mukana seuraavat tiedot
tai etiketti kokonaisuudessaan antaisivat 
muuten ymmärtää, että elintarvikkeella on
eri alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;
tällaisissa tapauksissa tiedot on
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) jalostamattoman lihan ja kalan sekä 
jalostamattomien hedelmien ja 
vihannesten tapauksessa alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ja jalostettujen liha-, 
kala- ja maitotuotteiden tapauksessa
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jossa 
pääasiassa käytetty maatalouden raaka-
aine on tuotettu. Tiedot on ilmoitettava 
35 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen ja 
35 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Avoimuuteen liittyvistä syistä ja kuluttajien harhaanjohtamisen estämiseksi merkinnässä olisi 
ilmoitettava elintarvikkeen tuottamiseen käytettyjen eläinten alkuperämaa, jotta kuluttajat 
voivat tehdä tietoisia valintoja. Vastaavia perusteita olisi sovellettava jalostettuun kalaan, 
kuten savustettu lohi tai purkitettu kaviaari, jotta kuluttajat eivät joudu arvailemaan tuotteen 
alkuperää. Tarkistuksella myös sisällytetään tuoretta kalaa ja tuoreita hedelmiä ja 
vihanneksia koskeva nykyinen EU:n elintarvikelainsäädäntö tähän asetukseen. 

Tarkistus 304
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos 
sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta 

i) alkuperämaa jalostamattomien 
maataloustuotteiden osalta ja jalostettujen 
tuotteiden osalta jalostuksessa käytetyn 
pääasiallisen maatalousraaka-aineen 



PE431.051v01-00 72/101 AM\799895FI.doc

FI

alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta, 
erityisesti siinä tapauksessa, että 
elintarvikkeen mukana seuraavat tiedot 
tai etiketti kokonaisuudessaan antaisivat 
muuten ymmärtää, että elintarvikkeella 
on eri alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

lähtöisyyspaikka; tiedot on ilmoitettava 35 
artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen ja 35 
artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti;

Or. it

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi kuluttajien on saatava tietää elintarvikkeen alkuperä. 
Kuluttajalla on oikeus tietää, mistä hänen käyttämänsä tuotteet tulevat, jotta hän voi tehdä 
itsenäisiä ja tietoisia päätöksiä, ja koska jalostettujen tuotteiden eri tuotantovaiheet on ehkä 
toteutettu eri paikoissa, on syytä taata tietojen "jäljitettävyys".

Tarkistus 305
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöpaikasta;

Or. de
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Perustelu

Nykyisin sovellettavaan säännökseen tehdyt lisäykset eivät ole kannatettavia. Niistä 
aiheutuisia lisähankaluuksia ja -kustannuksia, koska raaka-aineiden alkuperä vaihtelee 
käytännössä saatavuuden mukaisesti. Lisäkustannukset jäisivät kuluttajien maksettaviksi. 
Koska alkuperä on poikkeuksetta ilmoitettava kaikissa tapauksissa, joissa kuluttajia 
saatettaisiin muutoin johtaa harhaan, kuluttajille ei koituisi lisäarvoa. Tämä ehdotuksen 
kohta ei vastaa tavoitteeksi asetettua lainsäädännön yksinkertaistamista.

Tarkistus 306
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) yhdestä ainesosasta koostuvan 
elintarvikkeen tapauksessa elintarvikkeen 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka ja 
monesta ainesosasta koostuvan 
elintarviketuotteen tapauksessa 
merkittävän ainesosan ja 
luonteenomaisen ainesosan / 
luonteenomaisten ainesosien 
alkuperämaa ja lähtöisyyspaikka; 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 
kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 307
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos 
sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta, 
erityisesti siinä tapauksessa, että 
elintarvikkeen mukana seuraavat tiedot 
tai etiketti kokonaisuudessaan antaisivat 
muuten ymmärtää, että elintarvikkeella 
on eri alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) alkuperämaa jalostamattomien 
maataloustuotteiden osalta ja 
jalostuksessa käytetyn pääasiallisen 
maatalousraaka-aineen viljely- tai 
kasvatusalue jalostettujen tuotteiden 
osalta. Tiedot on ilmoitettava 35 artiklan 
3 ja 4 kohdassa säädettyjen ja 35 artiklan 
5 kohdan mukaisesti vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti;

Or. sv

Perustelu

Tietoisuus jalostetussa elintarvikkeessa käytetyn pääasiallisen ainesosan alkuperästä on 
olennainen tekijä, jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Tarkistus 308
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos
sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta 
tai lähtöisyyspaikasta, erityisesti siinä 
tapauksessa, että elintarvikkeen mukana 
seuraavat tiedot tai etiketti 

i) tiedot alkuperämaasta, jos näiden 
tietojen antamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta alkuperästä tai 
lähteestä;
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kokonaisuudessaan antaisivat muuten 
ymmärtää, että elintarvikkeella on eri 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka;
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Nykyiseen sääntelyyn tehtävät lisäykset eivät saa tukea, koska ne aiheuttavat huomattavia 
lisäongelmia ja -kustannuksia, koska raaka-aineiden lähdettä ei kenties voida ilmoittaa 
saatavuuteen liittyvistä syistä. Kuluttajat joutuvat maksamaan tästä aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 309
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka, jos 
sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa 
kuluttajaa olennaisesti harhaan 
elintarvikkeen todellisesta 
alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta, 
erityisesti siinä tapauksessa, että 
elintarvikkeen mukana seuraavat tiedot 
tai etiketti kokonaisuudessaan antaisivat 
muuten ymmärtää, että elintarvikkeella 
on eri alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka; 
tällaisissa tapauksissa tiedot on 
ilmoitettava 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen ja 35 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti;

i) alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka tavalla, 
josta käy ilmi tuotteen ja sen tärkeiden 
ainesosien alkuperä;

Or. de

Perustelu

Kuluttajat vaativat ostospäätöksiään varten yhä enemmän taattuja tietoja tuotteiden ja niiden 
tärkeiden ainesosien alkuperästä (eritoten, kun on kyse lihasta ja lihatuotteista). Nämä 
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vaatimukset on otettava huomioon. Sääntelymenettelyssä on esitettävä luettelo tuotteista, 
joiden yhteydessä näiden tietojen ilmoittaminen on pakollista.

Tarkistus 310
János Áder

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) maa, jossa kyseinen jalostuspaikka 
sijaitsee, jos jokin elintarvikkeen 
valmistusvaiheista on tehty muualla kuin 
yhteisössä;

Or. hu

Perustelu

Eri taloudelliset syyt johtavat usein siihen, että elintarvikkeiden valmistuksen yksittäiset 
vaiheet tapahtuvat muualla kuin yhteisössä. Kuluttajia saatetaan kuitenkin johtaa harhaan, 
jos he eivät pysty päättelemään etiketistä tai esillepanosta, että sekä tavaran alkuperämaa 
että jalostuspaikka ovat yhteisössä. 

Tarkistus 311
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) lihan ja lihaa sisältävien 
elintarvikkeiden osalta 2 artiklan 
3 kohdan mukainen syntymä-, kasvatus-
ja teurastuspaikka;

Or. en

Perustelu

Lihan tapauksessa yhden alkuperämaan ilmoittaminen ei riitä, jos syntymä-, kasvatus- ja 
teurastusmaat poikkeavat toisistaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläimen syntymä-, 
kasvatus- ja teurastuspaikka ovat erittäin tärkeitä kuluttajille, jos he esim. haluavat välttää 
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eläinten kuljetuksia.

Tarkistus 312
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) muun lihan kuin naudan- tai 
vasikanlihan tapauksessa etiketissä on 
ilmoitettava seuraavat tiedot: 
i) jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa eläin 
on syntynyt;
ii) jäsenvaltiot tai kolmannet maat, joissa 
eläin on kasvatettu teuraaksi;
iii) jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa eläin 
on teurastettu; 
jos eläimet, joista liha on peräisin, ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu i) yhdessä ainoassa 
jäsenvaltiossa, voidaan tiedot ilmoittaa 
seuraavasti: "Alkuperä: (jäsenvaltion 
nimi)";
ii) yhdessä ainoassa kolmannessa maassa, 
voidaan tiedot esittää seuraavasti: 
"Alkuperä: (kolmannen maan nimi)";

Or. de

Perustelu

Kuluttajilla on etenkin lihan kohdalla suuria odotuksia alkuperän suhteen. Tämä voidaan 
ottaa huomioon huolehtimalla, että lihan tuottamisen keskeiset vaiheet (syntyminen, kasvatus, 
teurastus) havainnollistetaan ja kyetään jäljittämään.
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Tarkistus 313
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) jalostettujen elintarvikkeiden 
tapauksessa pääainesosan alkuperämaa;

Or. it

Perustelu

Lisää kuluttajalle annettavia tietoja sekä parantaa avoimuutta. Suuri osa kuluttajista pitää 
tällaisten tietojen saantia erittäin tärkeänä.

Tarkistus 314
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) tiettyjen alkutuotteiden osalta 
alkuperämaa tapauskohtaisesti ja 
kyseisen alan sidosryhmien kuulemisen 
jälkeen,

Or. en

Perustelu

Alkuperämaan merkitseminen on jo pakollista joidenkin alkutuotteiden (esim. naudanliha) 
tapauksessa, koska sitä on pidetty tarpeellisena jäljitettävyys- ja turvallisuussyistä. Voi olla, 
että jotkut muutkin tuotteet ansaitsevat saman kohtelun; mahdollisuuden on siksi oltava 
käytettävissä. Lisäksi tämä vastaisi kuluttajien odotuksia joidenkin elintarvikkeiden alalla. 
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Tarkistus 315
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) käyttöohje, jos elintarvikkeen 
tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on 
mahdotonta;

j) käyttöohje, jossa on tietoja myös 
säilytysvaatimuksista ja elintarvikkeen 
säilyvyydestä pakkauksen avaamisen 
jälkeen, jos elintarvikkeen 
tarkoituksenmukainen käyttö ilman näitä 
tietoja on mahdotonta;

Or. de

Perustelu

Pakolliset tiedot säilytysvaatimuksista sekä tiedot tuotteen käsittelystä tai säilytyksestä 
pakkauksen avaamisen jälkeen ovat tarpeen erityisesti viileässä säilytettävien ja siten 
mikrobiologisesti herkkien tuotteiden kohdalla. 

Tarkistus 316
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) laajuus (prosentteina), jossa 
merkinnässä ilmoitettu elintarvikealan 
toimija takaa, että elintarvikkeen 
toimitusketjussa ei ole noudatettu 
seuraavia käytäntöjä:
1) lapsityö sellaisena kuin se on 
määritelty ILO:n yleissopimuksen nro 138 
2 artiklassa;
2) pakkotyö sellaisena kuin se on 
määritelty ILO:n yleissopimuksen nro 29 
2 artiklassa;
3) syrjintä sellaisena kuin se on määritelty 
ILO:n yleissopimuksen nro 111 
1 artiklassa;
4) järjestäytymisvapauden rikkominen 
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sellaisena kuin se on määritelty ILO:n 
yleissopimuksen nro 87 2 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Monille kuluttajille on hyvin tärkeää tietää, onko heidän elintarvikkeensa tuotettu 
olosuhteissa, joissa käytetään lapsityövoimaa ja pakkotyötä, harjoitetaan syrjintää tai 
rikotaan järjestäytymisvapautta. Siksi tuottajat pitäisi velvoittaa ilmoittamaan, missä määrin 
ne voivat taata tällaisten käytäntöjen puuttumisen. Jos tällaisten käytäntöjen puuttumista ei 
voida taata, prosenttiosuus olisi nolla.

Tarkistus 317
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) jalostamattomien elintarvikkeiden 
alkuperä ja lähtöisyyspaikka; 

Or. de

Perustelu

Kuluttajat edellyttävät nykyisin ostopäätöksiään varten enenevässä määrin varmennettuja 
tietoja jalostamattomien elintarvikkeiden (etenkin maidon ja lihan) alkuperästä. Nämä 
vaatimukset on otettava huomioon.

Tarkistus 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Mikroyrityksiä koskevat poikkeukset

Mikroyritysten käsityönä tekemät tuotteet 
vapautetaan 9 artiklan 1 kohdan 
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1 alakohdassa säädetystä velvollisuudesta. 
Ne voidaan myös vapauttaa 9 artiklan 
1 kohdan a–k alakohdassa säädettyjen 
tietojen ilmoittamista koskevasta 
vaatimuksesta, jos tuotteet myydään 
tuotantopaikalla ja myyntihenkilöstö voi 
pyynnöstä antaa kyseiset tiedot. Tiedot 
voidaan vaihtoehtoisesti antaa hyllyissä 
olevissa etiketeissä. 

Or. en

Perustelu

Käsityönä valmistettavia tuotteita tuottaville mikroyrityksille olisi myönnettävä poikkeuksia.

Tarkistus 319
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi muuttaa liitettä III. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Merkinnän pakollisiin osiin tehtävät muutokset eivät ole "muita kuin keskeisiä osia".
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Tarkistus 320
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan 
säännöksiä.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Pakkaamattomien elintarvikkeiden ei pitäisi kuulua tämän asetuksen piiriin.

Tarkistus 321
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan
säännöksiä.

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan seuraavia
säännöksiä:

a) 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, 
onko 9 artiklassa ja 10 artiklassa 
tarkoitetut tiedot esitettävä ja millä tavoin.
b) 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 riittävät tiedot.
d) Jäsenvaltioiden on viipymättä 
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toimitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

Or. de

Perustelu

Kansallisia säännöksiä koskeva VI luku pitäisi poistaa ja korvata yhteisön lähestymistavalla, 
jotta koko EU:ssa voitaisiin toteuttaa täysimääräinen yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 322
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun on kyse pakkaamattomista 
elintarvikkeista, sovelletaan 41 artiklan 
säännöksiä.

4. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle pakkaamattomana tai kun 
elintarvike pakataan itse myyntipaikalla 
ostajan pyynnöstä taikka pakataan 
valmiiksi välitöntä myyntiä varten, 
sovelletaan 41 artiklan säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Pakkaamattomien elintarvikkeiden, kuten ateriapalveluja tarjoavissa laitoksissa myytävien 
elintarvikkeiden, merkintöihin liittyvien ongelmien vuoksi tällaiset elintarvikkeet pitäisi 
vapauttaa pakollisia merkintätietoja koskevista vaatimuksista allergeenitietoja lukuun 
ottamatta.

Tarkistus 323
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 9 

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
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artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 1 
kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun ne 
esitetään pakkauksessa tai siihen liitetyssä 
etiketissä, painettava pakkaukseen tai 
etikettiin kirjasimilla, joiden kirjasinkoko 
on vähintään 3 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin helposti 
luettavalla kirjasintyypillä, jonka koko on 
(viitearvona käytettävän x-pienaakkosen 
korkeuden mukaan)
– vähintään 1 mm, jos pakkauksen tai 
astian suurimman painettavan pinnan tai 
etiketin ala on 25–75 cm2;
– vähintään 1,4 mm, jos pakkauksen tai 
astian suurimman painettavan pinnan tai 
etiketin ala on yli 75 cm2.

Or. fr

Perustelu

Ehdotettu 3 mm:n vähimmäiskirjasinkoko kasvattaisi pakkausten kokoa, mikä olisi vastoin 
ympäristönsuojelutavoitteita. Hieman pienempi koko riittää useimmille kuluttajille, kunhan 
sovelletaan tiukkoja luettavuuskriteereitä.

Tarkistus 324
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 ja 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 9 
artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 1 
kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun ne 
esitetään pakkauksessa tai siihen liitetyssä 
etiketissä, painettava pakkaukseen tai 
etikettiin kirjasimilla, joiden kirjasinkoko 
on vähintään 3 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 9 
artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 1 
kohdassa luetellut pakolliset tiedot 
painettava pakkaukseen tai etikettiin ja 
varmistettava, että ne ovat selvästi 
luettavissa.

1 a. Komissio laatii yhdessä asianosaisten 
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sidosryhmien kanssa luettavuutta 
koskevat ohjeet.

Or. de

Perustelu

Etiketin luettavuus riippuu monista tekijöistä, kuten kirjasintyylistä ja -koosta, väreistä, 
kontrastista ja painojäljen tiiviydestä jne. Tavoitteeksi asetettu luettavuus merkitsee, että 
pelkästään yhden tekijän erillinen tarkasteleminen ei riitä. Vähintään 3 mm:n kirjasinkoko ei 
ole käytännöllinen. Suuremmat etiketit johtavat suurempiin pakkauksiin ja lisäävät siten 
ympäristökuormitusta.

Tarkistus 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin kirjasimilla, 
joiden kirjasinkoko on vähintään 3 mm, ja
ne on esitettävä tavalla, jolla varmistetaan 
selvä kontrasti painatuksen ja taustan 
välillä.

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot 
painettava pakkaukseen tai etikettiin ja
varmistettava, että ne ovat selvästi 
luettavissa.

Komissio voi kyseisten sidosryhmien 
edustajia kuultuaan ehdottaa 
suuntaviivoja, jotka koskevat kuluttajille 
annettavien elintarvikkeita koskevien 
tietojen luettavuutta.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden merkintöjen luettavuus riippuu monesta tekijästä, ei ainoastaan 
kirjasinkoosta. 3 mm:n vähimmäiskirjasinkoko johtaisi siihen, että joissakin pakkauksissa 
olisi mahdotonta esittää kaikkia pakollisia tietoja erityisesti monikielisten merkintöjen 
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tapauksessa. Se johtaisi väistämättä tiettyjen pakkausten suurenemiseen, mikä olisi 
ristiriidassa pakkausjätteen vähentämistavoitteen kanssa. Komissiota olisi kuitenkin 
kannustettava kehittämään merkintätietojen luettavuutta koskevia suuntaviivoja.

Tarkistus 326
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin kirjasimilla, 
joiden kirjasinkoko on vähintään 3 mm, ja
ne on esitettävä tavalla, jolla varmistetaan 
selvä kontrasti painatuksen ja taustan
välillä.

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin selkeästi 
luettavassa muodossa x-korkeudeltaan
vähintään 1,2 mm olevalla kirjasinkoolla 
siten, että tekstin ja taustan välinen 
kontrasti on huomattava.

Muita tekijöitä, jotka on otettava 
huomioon elintarvikkeita koskevien 
tietojen luettavuuden varmistamiseksi, 
ovat:

i) tekstin sommittelu, 
ii) tyyli, 
iii) koko,
iv) kirjasintyypin väri,
v) taustan väri, 
vi) pakkaus ja painatus sekä
vii) katseluetäisyys ja -kulma.

Komissio laatii 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen säännöt, 
joilla määritellään, miten näitä 
elementtejä on sovellettava, jotta voidaan 
varmistaa kuluttajille annettavien 
elintarvikkeita koskevien tietojen 
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luettavuus.

Or. en

Perustelu

Pakkausten informaation on oltava selvästi kuluttajien luettavissa, jotta se voi antaa heille 
tietoa. Käytettävän kirjasinkoon selventämiseksi tekstiin on sisällytetty x-korkeus 
(kirjasintyypistä yleisesti käytetty viitearvo on pienen x-kirjaimen korkeus). Kaikkien 
pakkausten tietojen olisi pakkausten koosta riippumatta oltava selkeästi kuluttajien 
luettavissa, sillä muuten niistä ei ole mitään hyötyä.

Tarkistus 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin kirjasimilla, 
joiden kirjasinkoko on vähintään 3 mm, 
ja ne on esitettävä tavalla, jolla
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen 
ja taustan välillä.

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot 
painettava pakkaukseen tai etikettiin 
tavalla, jonka selkeä luettavuus
varmistetaan kirjasintyypin, värin ja 
kontrastin avulla.

Komissio laatii kuulemismenettelyn avulla 
yhdessä asianosaisten sidosryhmien 
kanssa sitovat säännöt elintarvikkeissa 
olevien kuluttajille tarkoitettujen tietojen 
luettavuudesta. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font.
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions.

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

Tarkistus 328
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin kirjasimilla, 
joiden kirjasinkoko on vähintään 3 mm, 
ja ne on esitettävä tavalla, jolla 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen 
ja taustan välillä.

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin selkeästi 
luettavassa muodossa, joka ei mahdollista 
kuluttajan harhaanjohtamista.

Elintarvikkeita koskevien tietojen 
luettavuuden varmistamiseksi huomioon 
otettavia seikkoja ovat tekstin sommittelu, 
tyyli, kirjasimen koko ja väri, taustan väri, 
pakkaus ja painatus sekä katseluetäisyys 
ja -kulma.
Komissio laatii yhteistyössä 
eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen ja 
sidosryhmien kanssa säännöt, joissa 
määritellään, miten kutakin näistä 
elementeistä on sovellettava, jotta voidaan 
varmistaa kuluttajille annettavien 
elintarvikkeita koskevien tietojen 
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luettavuus. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kaiken etiketissä esitetyn tiedon olisi oltava helposti nähtävissä ja selkeästi luettavissa eikä se 
saisi johtaa kuluttajia harhaan, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja. 

Tarkistus 329
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 9 
artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 1 
kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun ne 
esitetään pakkauksessa tai siihen liitetyssä 
etiketissä, painettava pakkaukseen tai 
etikettiin kirjasimilla, joiden kirjasinkoko 
on vähintään 3 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 9 
artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 1 
kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun ne 
esitetään pakkauksessa tai siihen liitetyssä 
etiketissä, painettava pakkaukseen tai 
etikettiin kirjasimilla, joiden kirjasinkoko 
on vähintään 1,5 mm, ja ne on esitettävä 
tavalla, jolla varmistetaan selvä kontrasti 
painatuksen ja taustan välillä.

Or. de

Perustelu

Vähintään 3 mm:n kirjasinkokoa koskeva velvoite ei ole käytännöllinen ja se johtaisi monen 
elintarvikkeen yhteydessä siihen, että edes pakollisten merkintöjen kaikkia elementtejä ei 
voitaisi esittää. 
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Tarkistus 330
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin kirjasimilla, 
joiden kirjasinkoko on vähintään 3 mm, ja
ne on esitettävä tavalla, jolla varmistetaan 
selvä kontrasti painatuksen ja taustan
välillä.

1. Rajoittamatta tiettyihin elintarvikkeisiin 
sovellettavan yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista siltä osin kuin on kyse 
9 artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa 
tarkoitetuista vaatimuksista, on 9 artiklan 
1 kohdassa luetellut pakolliset tiedot, kun 
ne esitetään pakkauksessa tai siihen 
liitetyssä etiketissä, painettava 
pakkaukseen tai etikettiin selkeästi 
luettavassa muodossa x-korkeudeltaan
vähintään 1,2 mm olevalla kirjasinkoolla 
siten, että tekstin ja taustan välinen 
kontrasti on huomattava.
Muita tekijöitä, jotka on otettava 
huomioon elintarvikkeita koskevien 
tietojen luettavuuden varmistamiseksi, 
ovat:

i) tekstin sommittelu,

ii) tyyli, 

iii) koko, 

iv) kirjasintyypin väri, 

v) taustan väri,

vi) pakkaus ja painatus sekä

vii) katseluetäisyys ja -kulma.

Komissio laatii 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen säännöt, 
joilla määritellään, miten näitä 
elementtejä on sovellettava, jotta voidaan 
varmistaa kuluttajille annettavien 
elintarvikkeita koskevien tietojen 
luettavuus.
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Or. en

Perustelu

Pakkausten informaation on oltava selvästi kuluttajien luettavissa, jotta se voi antaa heille 
tietoa. Käytettävän kirjasinkoon selventämiseksi tekstiin on sisällytetty x-korkeus 
(kirjasintyypistä yleisesti käytetty viitearvo on pienen x-kirjaimen korkeus). Kaikkien 
pakkausten tietojen olisi pakkausten koosta riippumatta oltava selkeästi kuluttajien 
luettavissa, sillä muuten niistä ei ole mitään hyötyä.

Tarkistus 331
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa luetellut 
pakolliset tiedot on esitettävä siten, että 
varmistetaan selvä kontrasti painatuksen 
ja taustan välillä, ja ne on merkittävä 
helposti havaittavalla, helppolukuisella ja 
pysyvällä tavalla.

Or. fr

Tarkistus 332
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
kirjasinkokoa koskevia 
vähimmäisvaatimuksia ei sovelleta 
elintarvikkeisiin, jotka kuuluvat erityisiin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävistä 
ruokavaliovalmisteista 25 päivänä 
maaliskuuta 1999 annetun komission 
direktiivin 1999/21/EY piiriin.

Or. en
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Perustelu

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettäviin ruokavaliovalmisteisiin sovelletaan 
ehdotetun asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen vaatimusten lisäksi laajoja pakollisia 
lisätekstivaatimuksia, eikä ehdotettu vähimmäiskirjasinkoko mahdollista kaiken pakollisen 
tekstin sisällyttämistä edes suhteellisen suuriin pakkauksiin. Näiden tuotteiden merkinnät on 
esitettävä jäsenvaltioiden asiasta vastaavien viranomaisten tarkastettavaksi markkinoille 
saattamista koskevan ilmoituksen antamisen yhteydessä, ja luettavuus voidaan tarkastaa, jos 
valmistaja soveltaa poikkeusta.

Tarkistus 333
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 9 artiklan 1 kohdan a, e ja k 
alakohdassa lueteltujen tietojen on oltava 
samassa nähtävissä olevassa kentässä.

2. Yhtäältä 9 artiklan 1 kohdan a, e ja 
k alakohdassa lueteltujen tietojen ja 
toisaalta 9 artiklan 1 kohdan c, f, g ja 
j alakohdassa lueteltujen tietojen on
oltava samassa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Or. fr

Perustelu

Kaikkien terveyteen liittyvien tietojen olisi oltava samassa nähtävissä olevassa kentässä 
(allergeenit, viimeinen käyttöajankohta, säilytysolosuhteet ja käyttöohje). 

Tarkistus 334
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi kuin 
10 cm2.

4. Komissio laatii yhteistyössä 
eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen ja 
sidosryhmien kanssa säännöt, joissa 
täsmennetään, miten 14 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja elementtejä on 
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sovellettava elintarvikkeissa olevien 
kuluttajille tarkoitettujen tietojen 
luettavuuden varmistamiseksi 
pakkauksissa ja astioissa, joiden pinnan 
ala on hyvin rajallinen.

Or. en

Perustelu

Kaikkien pakkausten tietojen olisi pakkausten koosta riippumatta oltava selkeästi kuluttajien 
luettavissa, sillä muuten niistä ei ole mitään hyötyä.

Tarkistus 335
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi kuin 
10 cm2.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 336
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi kuin 
10 cm2.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi kuin 
10 cm2, sillä edellytyksellä, että tietojen 
luettavuus taataan tai että ne on esitetty 
muulla helposti kuluttajan saatavilla 
olevalla tavalla.
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Or. es

Perustelu

Vaikka esittelijä pyrkii poistamaan poikkeuksen kokonaan, tällä tarkistuksella halutaan 
säilyttää komission ehdotus mutta taata samalla kuluttajien tiedonsaanti.

Tarkistus 337
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi kuin 
10 cm2.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman painettavan pinnan ala on 
pienempi kuin 25 cm2. Jos jäsenvaltiossa 
on useita virallisia kieliä, tällaisista 
pakkauksista tai astioista voidaan antaa 
kansallisia erityissäännöksiä.

Or. fr

Tarkistus 338
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi kuin
10 cm2.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vähimmäiskirjasinkokoa ei sovelleta, kun 
on kyse pakkauksista ja astioista, joissa 
suurimman pinnan ala on pienempi kuin
25 cm2. Jos jäsenvaltiossa on useita 
virallisia kieliä, voidaan antaa kansallisia 
erityissäännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskirjasinkokoa koskevia 
vaatimuksia, jotka on ilmoitettu 1 
kohdassa, ei sovelleta elintarvikkeisiin, 
jotka kuuluvat ruokavaliovalmisteista 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 25 
päivänä maaliskuuta 1999 annetun 
komission direktiivin 1999/21/EY 
soveltamisalaan.

Or. fr

Perustelu

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté).
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

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

Tarkistus 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäiskirjasinkokoa koskevia 
vaatimuksia, jotka on ilmoitettu 1 
kohdassa, ei sovelleta 
äidinmaidonkorvikkeisiin, 
vieroitusvalmisteisiin eikä imeväisille ja 
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pikkulapsille tarkoitettuihin 
elintarvikkeisiin, joihin sovelletaan 22 
päivänä joulukuuta 2006 annettua 
komission direktiiviä 2006/141/EY 
äidinmaidonkorvikkeista ja 
vieroitusvalmisteista sekä 5 päivänä 
joulukuuta 2006 annettua komission 
direktiiviä 2006/125/EY imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista 
valmisruoista ja muista lastenruoista. 

Or. fr

Perustelu

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

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

Tarkistus 341
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot 
on merkittävä näkyvään kohtaan helposti 
havaittavalla, luettavalla ja tarvittaessa 
pysyvällä tavalla. Niitä ei saa millään 
tavalla peittää, himmentää tai katkaista 
eikä niiltä saa viedä huomiota muulla 
kirjallisella tai kuvallisella ilmaisulla eikä 
muulla väliin tulevalla materiaalilla.

6. Elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot 
on merkittävä vapaasti valittavaan mutta 
näkyvään kohtaan helposti havaittavalla, 
luettavalla ja tarvittaessa pysyvällä tavalla. 
Niitä ei saa millään tavalla peittää, 
himmentää tai katkaista muulla kirjallisella 
tai kuvallisella ilmaisulla, muulla väliin 
tulevalla materiaalilla taikka itse 
elintarvikkeen pakkauksella esimerkiksi 
liimataitteen avulla. 

Or. sv
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Tarkistus 342
János Áder

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Elintarvikkeita koskevien säädettyjen 
tietojen ilmoittaminen ei saa johtaa 
pakkausten tai astioiden koon ja/tai 
massan suurenemiseen.

Or. hu

Perustelu

Elintarvikkeita koskevien tietojen pakollinen ilmoittaminen saattaa johtaa siihen, että 
markkinoilla toimivat muuttavat pakkauskokoja, jolloin pakkausjätteen määrä saattaa kasvaa. 
Tämä olisi vastoin Euroopan unionin säännöksiä, joilla pyritään ehkäisemään jätteiden 
syntymistä.

Tarkistus 343
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Pakkaamattomien tuotteiden 
tapauksessa pakolliset tiedot on 
ilmoitettava kirjallisina. Tiedot voidaan 
antaa kilvissä, tiedotteissa ja vastaavilla 
tavoilla, mutta niiden on oltava 
myyntipaikalla ja kuluttajien on voitava 
perehtyä niihin milloin tahansa.

Or. de

Perustelu

On perusteltua, että kaikki pakollisina ilmoitettavat tiedot on saatettava kuluttajien 
käytettäviksi myös kaupattaessa tavaroita, joita ei ole pakattu valmiiksi. 
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Tarkistus 344
János Áder

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen esittämisessä käytettävä etiketti ei 
saa olla materiaalista, joka voisi 
hankaloittaa huomattavasti 
pakkausmateriaalin tai -astian
uudelleenkäyttöä tai kierrätystä taikka 
estää sen kokonaan.

Or. hu

Perustelu

Euroopan unionin jätehuoltosäännöksissä edellytetään, että pakkausmateriaalit 
hyödynnetään mahdollisimman hyvin uudelleenkäytössä tai kierrätyksessä. 
Pakkausmateriaalista poikkeava etikettimateriaali saattaa haitata huomattavasti 
asianmukaista jätehuoltoa.

Tarkistus 345
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeita koskevien pakollisten
tietojen on oltava saatavilla ennen kuin 
osto tehdään, ja ne on esitettävä
etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai 
toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla;

a) edellä 9 ja 29 artiklassa tarkoitettujen 
elintarvikkeita koskevien tietojen on oltava 
pyydettäessä kuluttajien saatavilla ennen 
kuin osto tehdään, ja ne voidaan esittää 
etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai 
toimittaa muilla soveltuvilla keinoilla;

Or. de

Perustelu

Tuotteen koostumuksen säännöllinen muuttaminen, kuten suolapitoisuuden vähentäminen tai 
rasvan korvaaminen, estää käytännössä toimittamasta ajankohtaisia tietoja kaikista 
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postimyyntiä täydentävästä aineistosta. Etenkin pk-yritykset käyttävät luetteloita ja esitteitä 
postimyynnin edistämiseen. Huomattavien kustannusten ohella aiheutuu mittavaa 
ympäristökuormitusta, koska luetteloihin tarvittaisiin jatkossa nelinkertainen paperimäärä, 
jos säädettäviä tiedottamisvelvoitteita aiottaisiin noudattaa.

Tarkistus 346
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen on oltava saatavilla ennen kuin 
osto tehdään, ja ne on esitettävä 
etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai 
toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla;

a) elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen on oltava saatavilla ennen
sopimuksen tekemistä ja oltava luettavia 
käytetyn etäviestintävälineen kannalta 
soveltuvalla tavalla; kuluttajan on saatava 
pakolliset tiedot kestävällä välineellä 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen 
tekemisestä ja viimeistään tämän 
asetuksen 13 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti elintarvikkeiden 
toimitushetkellä;

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto vastaa muussa asiaa koskevassa EU:n kuluttajalainsäädännössä 
käytettyä lähestymistapaa.

Tarkistus 347
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 9 artiklan 1 kohdan d, f, g, h ja k 
alakohdassa säädetyt tiedot ovat pakollisia 
vasta toimitushetkellä.

b) edellä 9 artiklan 1 kohdan f alakohdassa
säädetyt tiedot ovat pakollisia vasta 
toimitushetkellä.

Or. en
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Perustelu

Lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa, jota ei voida ilmoittaa etukäteen, etämyynnin 
kautta myytävien elintarvikkeiden olisi täytettävä samat tietovaatimukset kuin kaupoissa 
myytävien elintarvikkeiden.

Tarkistus 348
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 9 artiklan 1 kohdan d, f, g, h ja k 
alakohdassa säädetyt tiedot ovat pakollisia 
vasta toimitushetkellä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeita koskevien pakollisten tietojen (eli 9 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen ja 
liitteessä III säädettyjen tietyntyyppisiä elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ryhmiä koskevien 
pakollisten lisätietojen) on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään. Tarkistuksella 
varmistetaan, että etämyynnin tapauksessa kaikkien elintarvikkeita koskevien pakollisten 
tietojen, mukaan luettuina 9 artiklan 1 kohdan d, f, g, h ja k alakohdassa säädetyt tiedot, on 
myös oltava saatavilla, kun osto tehdään.

Tarkistus 349
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan 
soveltamista elintarvikkeita koskevat 
pakolliset tiedot on esitettävä kielellä, jota
niiden jäsenvaltioiden kuluttajat, joissa 
elintarviketta pidetään kaupan, ymmärtävät
helposti.

1. Rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan 
soveltamista elintarvikkeita koskevat 
pakolliset tiedot on esitettävä niiden 
jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa 
elintarviketta pidetään kaupan, ja ne on 
laadittava keskivertokuluttajalle 
ymmärrettävällä tavalla.
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Or. it

Perustelu

Virallisten kielten käyttö on keino taata, että kuluttajat varmemmin ymmärtävät tiedot.


