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Tarkistus 350
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot, joissa elintarviketta 
pidetään kaupan, voivat omalla alueellaan 
määrätä, että tiedot on annettava yhdellä tai 
useammalla yhteisön virallisista kielistä.

2. Jäsenvaltiot, joissa elintarviketta 
pidetään kaupan, voivat omalla alueellaan 
määrätä, että tiedot on annettava yhdellä tai 
useammalla unionin virallisista kielistä.
Tämä vaatimus ei kuitenkaan saa estää 
pakollisten tietojen antamista edellä 
mainitun sijasta muilla unionin 
virallisilla kielillä, joita kulloisenkin 
jäsenvaltion kuluttajat ymmärtävät 
helposti.

Or. en

Perustelu

Vaikka elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot on ilmoitettava kuluttajien ymmärtämällä 
kielellä, säännöillä ei tulisi rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Kieliä koskevien 
sääntöjen olisi oltava niin joustavia, että kuluttajat voisivat saada tietoja kielellä, jota he 
voivat ymmärtää hankaluuksitta.  Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö tukee tällaista 
joustavuutta.

Tarkistus 351
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse uudelleen käytettävistä, 
pysyvästi merkityistä lasipulloista, jotka 
ovat sen vuoksi etiketittömiä, renkaattomia 
ja kauluksettomia, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e, f, ja l alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia.

1. Kun on kyse uudelleen käytettävistä, 
pysyvästi merkityistä lasipulloista, jotka 
ovat sen vuoksi etiketittömiä, renkaattomia 
ja kauluksettomia, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, b, c, d, f, g ja l alakohdassa 
luetellut tiedot ovat pakollisia.

Or. en
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Perustelu

Tietojen (9 artiklan 1 kohta) – b) alakohdassa tarkoitetun ainesosaluettelon, d alakohdassa 
tarkoitettujen tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrien ja g alakohdassa 
tarkoitettujen erityisten säilytys- ja käyttöolosuhteiden – pitäisi olla pakollisia myös uudelleen 
käytettäviin lasipulloihin pakatuissa tuotteissa.

Tarkistus 352
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 10 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 
muilla keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman painettavissa olevan
pinnan ala on pienempi kuin 80 cm2, 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan a, c, e ja
f alakohdassa ja 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa luetellut tiedot ovat 
pakollisia pakkauksessa tai etiketissä.
Muita tietoja voi ilmoittaa pakkauksessa 
vapaaehtoisesti. Edellä 9 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava muilla keinoin tai niiden oltava 
saatavilla kuluttajan pyynnöstä.

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeen energiasisällön ilmoittaminen on olennaista, ja tieto voi olla ratkaiseva 
tietoisen ostopäätöksen tekemiselle. Valmistajan olisi voitava ilmoittaa vapaaehtoisia 
lisätietoja.

Tarkistus 353
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
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joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 10 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava muilla keinoin tai niiden oltava 
saatavilla kuluttajan pyynnöstä.

joissa suurimman painettavissa olevan 
pinnan ala on pienempi kuin 10 cm2, 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan a, c, e ja f 
alakohdassa ja 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa luetellut tiedot ovat pakollisia 
pakkauksessa tai etiketissä. Kaikkien 
9 artiklan 1 kohdan mukaisten tietojen 
antaminen internetin kautta on kuitenkin 
pakollista, ja tietojen on oltava saatavilla 
ostopaikassa.

Or. en

Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 106. Asetuksen 9 artiklan mukaista pakollista 
ilmoitusta ei voida jättää tekemättä sillä perusteella, että tuote on pienikokoinen. Tietojen 
olisi oltava saatavilla internetissä.

Tarkistus 354
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 10 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 
muilla keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman painettavissa olevan 
pinnan ala on pienempi kuin 100 cm2, 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan a, c, e ja 
f alakohdassa luetellut tiedot ovat 
pakollisia pakkauksessa tai etiketissä.
Edellä 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava muilla 
keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. de

Perustelu

Jotta pakkaus olisi helposti luettava, pinnan alaksi on säädettävä 100 cm2 eikä ainoastaan 10 
cm2. Esimerkiksi suklaapatukassa painettava ala on 70 cm2. 
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Tarkistus 355
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 10 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 
muilla keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

2. Rajoittamatta 14 artiklan 4 kohdan 
säännösten soveltamista, kun on kyse 
pakkauksista ja astioista, joissa suurimman 
pinnan ala on pienempi kuin 25 cm2, 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan a, b, c, e ja
f alakohdassa luetellut tiedot ovat 
pakollisia pakkauksessa tai etiketissä.
Mahdollisten luettavuusongelmien vuoksi 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on annettava myös muilla 
keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

Or. fr

Perustelu

Ainesosaluettelo on esitettävä aina pakkauksen koosta riippumatta. Koska 14 artiklan 
4 kohdan soveltaminen ei takaa parasta mahdollista luettavuutta kaikkien kuluttajien 
kannalta, tiedot olisi annettava myös muilla tavoin.

Tarkistus 356
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen pakollisten tietojen 
poisjättäminen

Tiettyjen pakollisten tietojen 
poisjättäminen

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 10 cm2, ainoastaan 9 artiklan 1 
kohdan a, c, e ja f alakohdassa luetellut 
tiedot ovat pakollisia pakkauksessa tai 
etiketissä. Edellä 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 

2. Kun on kyse pakkauksista ja astioista, 
joissa suurimman painettavissa olevan
pinnan ala on pienempi kuin 80 cm2, 
ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan a, c, e ja f 
alakohdassa sekä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa luetellut tiedot ovat pakollisia 
pakkauksessa tai etiketissä. Edellä 9 
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muilla keinoin tai niiden oltava saatavilla 
kuluttajan pyynnöstä.

artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on annettava muilla keinoin tai 
niiden oltava saatavilla kuluttajan 
pyynnöstä.

3. Rajoittamatta pakollista 
ravintoarvoilmoitusta edellyttävän muun 
yhteisön lainsäädännön soveltamista 9 
artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettu
ilmoitus ei ole pakollinen liitteessä IV 
lueteltujen elintarvikkeiden osalta.

3. Rajoittamatta pakollista 
ravintoarvoilmoitusta edellyttävän muun 
yhteisön lainsäädännön soveltamista 9 
artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettu 
ravintoarvoilmoitus ei ole pakollinen 
liitteessä IV lueteltujen elintarvikkeiden 
osalta.

Or. de

Perustelu

Poikkeussääntöjä olisi sovellettava aina 80 cm2:n kokoisiin pakkauksiin. Tällöinkin on 
kuitenkin aina ilmoitettava myös energiasisältö.

Tarkistus 357
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun on kyse sellaisiin pakkauksiin tai 
astioihin pakatuista elintarvikkeista, 
joissa suurimman pinnan ala on pienempi 
kuin 25 cm2, 9 artiklan 1 kohdan l 
alakohdan mukainen ravintoarvoilmoitus 
ei ole pakollinen pakkauksessa tai 
etiketissä. Kyseisten tietojen antaminen 
internetin kautta on kuitenkin pakollista, 
ja tietojen on oltava saatavilla 
ostopaikassa.

Or. en

Perustelu

Kytkeytyy liitettä IV koskevaan tarkistukseen. Alkuosa on otettu liitteestä IV, jotta asetukseen 
voidaan lisätä pakollisten tietojen antamista internetin kautta koskeva vaatimus.
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Tarkistus 358
Carl Schlyter Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta, Kartika Tamara 
Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisten suurtalouksien tarjoamien 
elintarvikkeiden yhteydessä ei tarvitse 
ilmoittaa 9 ja 29 artiklassa tarkoitettuja 
tietoja. Edellä 9 artiklan 1 kohdan a, b, c 
ja i alakohdassa tarkoitettujen tietojen on 
kuitenkin oltava pyydettäessä saatavilla.

Or. en

Perustelu

Muutetaan esittelijän vastaavaa tarkistusta. Suurtalouksille on myönnettävä poikkeus yleisistä 
tiedottamisvaatimuksista. Niiden on kuitenkin annettava pyydettäessä tiedot nimestä, 
ainesosista, allergioita aiheuttavista ainesosista ja käytettyjen ainesosien alkuperämaasta.

Tarkistus 359
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Esipakkaamattomien tuotteiden sekä 
2 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisten suurtalouksien 
esipakkaamattomien tuotteiden 
yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa 9 ja 
29 artiklassa tarkoitettuja tietoja – lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

Or. de

Perustelu

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
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der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

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

Tarkistus 360
Carl Schlyter Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta, Kartika Tamara 
Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Standardoituja elintarvikkeita tarjoavien 
elintarvikeketjujen on ilmoitettava 9 
artiklan 1 kohdan a, b, c, i ja l 
alakohdassa tarkoitetut tiedot 
elintarvikkeen pakkauksessa.

Or. en

Perustelu

Standardoituja elintarvikkeita tarjoavien suurtalouksien, kuten pikaruokaketjujen, on 
ilmoitettava pakkauksessa seuraavat tiedot: elintarvikkeen nimi, ainesosa, allergiaa 
aiheuttavat ainesosat ja alkuperämaa sekä ravintoaineilmoitus.

Tarkistus 361
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun elintarvike on valmistettu 
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eläimistä, joita on ruokittu 
muuntogeenisillä rehuilla asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti, maininnan 
"muuntogeenisillä rehuilla ruokituista 
eläimistä" on oltava näkyvissä 19 
artiklassa tarkoitetussa 
ainesosaluettelossa välittömästi kyseisen 
ainesosan/kyseisten aineosien jälkeen. Jos 
ainesosaluetteloa ei ole, maininnan 
"valmistettu eläimistä, joita on ruokittu 
muuntogeenisillä rehuilla" on oltava 
selvästi näkyvissä merkinnöissä;

Or. en

Perustelu

Kuluttajat haluavat tietää, onko elintarvikkeen valmistuksessa käytetty muuntogeenistä rehua. 
Muuntogeenisellä rehulla ruokituista eläimistä saatuja tuotteita koskevissa säännöksissä on 
selvästi puute, koska asetuksen (EY) N:o 1829/2003 johdanto-osan 16 kappaleessa 
myönnetään kyseisille tuotteille poikkeus merkintävaatimuksista.

Tarkistus 362
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Munia tai munatuotteita sisältävien 
tuotteiden yhteydessä lisätään komission 
asetuksessa (EY) N:o 1557/2007 olevassa 
liitteessä I tarkoitetut ilmaukset suluissa 
ainesosaluettelon ainesosien perään sen 
mukaisesti, miten kyseiset munat 
tuottaneet kanat on kasvatettu. 
Luonnonmukaisesti tuotettujen munien 
kyseinen aineosa voidaan merkitä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
24 artiklan 4 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Monet kuluttajat haluaisivat tietää, millä tavalla elintarvikkeen sisältämät munat on tuotettu. 
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Siksi ainesosien perään on liitettävä täsmennys "ulkokanojen munia", "lattiakanojen munia" 
tai "häkkikanojen munia".

Tarkistus 363
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) juustot, voi, hapatettu maito ja kerma,
joihin ei ole lisätty muita ainesosia kuin
valmistuksen kannalta välttämättömiä 
maitovalmisteita, entsyymejä ja 
mikrobiviljelmiä tai muun juuston kuin 
tuorejuuston ja sulatejuuston 
valmistuksessa tarvittavaa suolaa;

d) juustot, voi, hapatettu maito ja kerma,
jos ainesosina on käytetty ainoastaan
valmistuksen kannalta välttämättömiä 
maitovalmisteita, entsyymejä ja 
mikrobiviljelmiä tai muun juuston kuin 
tuorejuuston ja sulatejuuston 
valmistuksessa tarvittavaa suolaa;

Or. de

Perustelu

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

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

Tarkistus 364
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 

(e) viini ja viinituotteet sellaisina kuin ne 
ovat määriteltyinä neuvoston asetuksen 
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1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
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. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

(EY) N:o 479/2008 1 artiklan 1 kohdassa 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1601/1991 2 artiklan 1 kohdassa, 
vastaavat tuotteet, jotka on saatu muusta 
hedelmästä kuin viinirypäle, siideri, 
päärynäviini sekä olut ja tislatut 
alkoholijuomat 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 110/2008 2 
artiklan 1 kohdassa, ja muut 
alkoholijuomat. Komissio laatii 
[viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] kertomuksen 19
artiklan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään ainesosien 
merkitsemistä koskevat säännöt. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
tarvittaessa seuraavia menettelyjä
noudattaen:
i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 113 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
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neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;
e a) sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
sellaisten erityisten ominaispiirteiden 
huomioon ottamista, jotka koskevat e 
alakohdan i, ii ja iii alakohdassa 
tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavaa 
menettelyä.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksen myöntäminen viinille, oluelle ja alkoholille muut alkoholijuomat sivuuttaen ei 
loisi alalle yhtenäisyyttä. Tämä suosisi tiettyjä määriteltyjä tuotteita ja syrjisi muita, 
vääristäisi kilpailua ja johtaisi kuluttajia harhaan eri tuotteiden suhteellisesta 
koostumuksesta.

Tarkistus 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
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. Komissio laatii 

Poistetaan.
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[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
ainesosien merkitsemistä koskevat 
säännöt. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;

Or. en

Perustelu

Käytettyjä ainesosia koskevat yksityiskohtaiset tiedot olisi annettava myös alkoholijuomien 
yhteydessä. 

Tarkistus 366
Pilar Ayuso, Esther Herranz

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä
neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
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. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä
asetuksen (EY) N:o 479/2008 1 artiklan 
1 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 
1601/1991 2 artiklan 1 kohdassa,
vastaavat tuotteet, jotka on saatu muusta 
hedelmästä kuin viinirypäle, siideri, 
päärynäviini, olut ja tislatut 
alkoholijuomat 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 110/20083 
2 artiklan 1 kohdassa sekä muut 
alkoholijuomat.  Komissio laatii [viiden 
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joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;

vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään tarvittaessa:
i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1601/91 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
 Ellei i, ii ja iii alakohdassa lueteltuihin 
tuotteisiin sovellettavista menettelyistä
johtuvista säännöksistä muuta johdu, 
1 kohdassa tarkoitettuja toimia on 
sovellettava yhdenmukaisesti ja 
samanaikaisesti kyseisessä kohdassa 
kuvattuihin tuotteisiin.
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Or. es

Perustelu

Tietyt perustavanlaatuiset kysymykset on selvitettävä, ennen kuin alkoholijuomien ainesosien 
tai ravintosisällön ilmoittamisesta tehdään pakollista, sillä alkoholijuomia ei kuluteta niiden 
ravinteellisten ominaisuuksien perusteella. Asetuksissa N:o 479/2008, 1601/1991 ja 110/2008
vahvistetaan erityiset säännöt viinien ja tislattujen alkoholijuomien merkinnöille.  Lisäksi 
niissä säädetään mahdollisuudesta määritellä soveltamissäännöt erityisissä 
komiteamenettelyissä.  Johdonmukaisuuden vuoksi tämä mahdollisuus olisi säilytettävä.

Tarkistus 367
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
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. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen; 

(e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999. Komissio laatii [viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 
kertomuksen 19 artiklan soveltamisesta 
viiniin ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään ainesosien 
merkitsemistä koskevat säännöt. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;  

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kuluttajien on saatava tietoa oluen ja tislattujen 
alkoholijuomien valmistuksessa käytetyistä ainesosista. Näissä tuotteissa käytetyissä 
ainesosissa on suuria eroja. Esimerkiksi oluessa ohra voidaan suurelta osin korvata 
maissilla. Johdanto-osan 27 kappaleessa todetaan, että alkoholia sisältävissä 
juomasekoituksissa olisi annettava tietoja niiden ainesosista, jotta kuluttajille annettaisiin 
tietoja, jotka ovat tarpeen tietoon perustuvien valintojen tekemiseksi. Kyseisten tietojen pitäisi 
olla saatavilla oluen ja tislattujen alkoholijuomien osalta.

Tarkistus 368
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) viini sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olut, ja tislatut alkoholijuomat 
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. Komissio laatii
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen 19 artiklan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään ainesosien merkitsemistä 
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

e) juomat, jotka sisältävät yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia. Komissio 
laatii ...* mennessä kertomuksen
19 artiklan soveltamisesta näihin tuotteisiin 
ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään ainesosien 
merkitsemistä koskevat säännöt. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
tarvittaessa seuraavia menettelyjä
noudattaen:

i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/20081

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
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113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1601/91 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/893

kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
25 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
___________
*EUVL: Kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. fr

Perustelu

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées.  Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive.  De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 369
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on ilmoitettava 
etiketissä siten, että kyseisen ainesosan 
nimi mainitaan selkeästi.

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on ilmoitettava 
ainesosaluettelossa aina siten, että 
kohderyhmä voi havaita heti selvästi, että 
tuote saattaa aiheuttaa allergia- tai 
yliherkkyysoireita.

Or. de

Perustelu

Muutoksella täsmennetään tekstiä ja tehdään selväksi, että ainesosien myyntinimikkeet on 
valittava siten, että allergikot voivat tunnistaa ainesosien aiheuttaman 
allergeenimahdollisuuden. 

Tarkistus 370
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on ilmoitettava 
etiketissä siten, että kyseisen ainesosan 
nimi mainitaan selkeästi.

1. Ainesosat, jotka on lueteltu liitteessä II, 
tai aineet, jotka ovat peräisin kyseisessä 
liitteessä luetellusta ainesosasta, jollei 
kyseisessä liitteessä säädetyistä 
poikkeuksista muuta johdu, on ilmoitettava 
etiketissä siten, että kyseisen ainesosan 
nimi tai allergian tai yliherkkyysoireen 
aiheuttava ainesosa mainitaan selkeästi.

Or. fr
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Perustelu

Allergia- tai yliherkkyysoireen aiheuttavan aineen ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä on 
selvempää ja tehokkaampaa kuin sitä sisältävän ainesosan ilmoittaminen. 

Tarkistus 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kyse on elintarvikkeesta, jota ei ole 
pakattu valmiiksi; tällöin jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että 9 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot 
annetaan pyydettäessä; jäsenvaltiot voivat 
antaa tarkempia sääntöjä siitä, kuinka 
kyseiset tiedot on esitettävä;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot pystyvät EU:n toimielimiä paremmin ratkaisemaan pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin liittyvän kysymyksen kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kyse on elintarvikkeesta, jota ei ole 
pakattu valmiiksi; tällöin jäsenvaltiot 
voivat päättää, että 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetut tiedot annetaan 
pyydettäessä; jäsenvaltiot voivat antaa 
tarkempia sääntöjä siitä, kuinka kyseiset 
tiedot on esitettävä;

Or. en
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Perustelu

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

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

Tarkistus 373
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
 22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kyse on esipakkaamattomasta 
elintarvikkeesta; tässä tapauksessa 
myyntitiloissa tai ruokalistoissa on 
ilmoitettava selvästi, että
– asiakkailla on mahdollisuus saada 
tietoja allergiareaktioita aiheuttavista 
aineista myyntikeskusteluissa ja/tai esillä 
olevasta tietoaineistosta;
– ristikontaminaation mahdollisuutta ei 
voida sulkea pois.

Or. de

Perustelu

Laajat, kaikkia tuotteita koskevat allergeenimerkinnät olisivat lähes mahdottomia, kun on 
kyse esipakkaamattomista tuotteista, ja ne merkitsisivät etenkin pk-yrityksille merkittävää 
kilpailuhaittaa ja lisäkustannuksia. Lisäksi ei voida sulkea pois ristikontaminaation 
mahdollisuutta jalostuspinta-alaltaan rajatuilla tiloilla. Selvästi näkyvillä oleva muistutus 
takaa toimijoille oikeusvarmuuden.
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Tarkistus 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarvittaessa voidaan antaa 1 
kohdassa tarkoitetun maininnan 
esittämistä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt seuraavien menettelyjen 
mukaisesti:
i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 113 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitussa asetuksessa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iv) muiden alkoholijuomien osalta 49 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Asetuksissa 479/2008, 1601/91 ja 110/2008 säädetään viinien ja tislattujen alkoholijuomien 
esittelystä ja merkinnöistä.  Niissä säädetään myös mahdollisuudesta antaa täytäntöönpanoa 
koskevia määräyksiä komiteamenettelyn avulla. Nämä säännökset on säilytettävä 
johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 375
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on 
ilmoitettava liitteen IX mukaisesti.

2. Parasta ennen -päiväys on oltava 
selvästi nähtävillä, eikä sitä saa peittää.
Se on ilmoitettava seuraavasti:
a) Ajankohtaa ennen on oltava joko 
ilmaisu
– "parasta ennen ...", kun ajankohta 
ilmoitetaan päivän tarkkuudella; 
– "parasta ennen… loppua", kun 
ajankohta ilmoitetaan jollakin muulla 
tavalla.
b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuihin 
ilmaisuihin on liitettävä
– joko päivämäärä sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, missä päivämäärä on 
merkinnöissä ilmaistu.
Edellä tarkoitettuihin tietoihin on 
tarvittaessa liitettävä säilytysohje, jota 
noudattamalla tuote säilyy ilmoitetun 
ajan.
c) Ajankohdan on sisällettävä päivä, 
kuukausi ja vuosi selväkielisinä tässä 
nimenomaisessa järjestyksessä.
Kuitenkin, jos elintarvikkeen
– säilyvyysaika on enintään kolme 
kuukautta, on päivän ja kuukauden 
ilmoittaminen riittävä;
– säilyvyysaika on pidempi kuin 
kolme kuukautta mutta enintään 
18 kuukautta, on kuukauden ja vuoden 
ilmoittaminen riittävä;
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– säilyvyysaika on pidempi kuin 
18 kuukautta, on vuoden ilmoittaminen 
riittävä.
d) Vähimmäissäilyvyysaika on 
ilmoitettava jokaisessa valmiiksi 
pakatussa annoksessa. 
e) Jollei muunlaiseen päivämäärän 
merkitsemiseen velvoittavista yhteisön 
säännöksistä muuta johdu, seuraavien 
elintarvikkeiden osalta 
vähimmäissäilyvyysajan ilmoittaminen ei 
ole pakollista:
– tuoreet hedelmät ja vihannekset, 
mukaan lukien peruna, jota ei ole 
kuorittu, paloiteltu tai muutoin 
vastaavalla tavalla käsitelty; tätä 
poikkeusta ei sovelleta itäviin siemeniin 
eikä vastaaviin tuotteisiin, kuten 
palkokasvien ituihin,
– viinit, väkevät viinit, kuohuviinit, 
maustetut viinit ja vastaavat tuotteet, jotka 
on valmistettu muista hedelmistä kuin 
viinirypäleistä, sekä CN-koodeihin 2206 
00 91, 2206 00 93 ja 2206 00 99 kuuluvat 
viinirypäleistä tai käymättömästä 
rypälemehusta valmistetut juomat,
– juomat, jotka sisältävät alkoholia 
vähintään 10 tilavuusprosenttia,

– suurtalouksille yli viiden litran 
erillisissä astioissa toimitettavat 
alkoholittomat virvoitusjuomat, 
hedelmämehut, hedelmänektarit ja yli 
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät 
alkoholijuomat,
– leipomo- ja konditoriatuotteet, jotka 
tavallisesti nautitaan 24 tunnin kuluessa 
valmistuksesta,
– etikka,
– keittosuola,
– kiinteä sokeri,
– makeiset, jotka koostuvat melkein 
yksinomaan aromi- ja/tai väriaineita 
sisältävistä sokereista,
– purukumit ja vastaavat puruvalmisteet;
– jäätelön annospakkaukset.

Or. de
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Perustelu

Selvyyden vuoksi liite IX olisi sisällytettävä säädöstekstiin. Viimeistä käyttöpäivää ei enää 
tarvita, jos parasta ennen -päiväys on ilmoitettu. Valmistuspäivämäärän ilmoittaminen 
aiheuttaisi lisätyötä ja -kustannuksia. Erityisesti pakastettujen tuotteiden laatuun ei vaikuta 
yksin niiden ikä vaan pikemminkin säilytysolosuhteet. Jo nykyään on periaatteessa kiellettyä 
pitää kaupan myyntikelvottomia tuotteita. 

Tarkistus 376
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomainen ajankohta on ilmoitettava 
liitteen IX mukaisesti.

2. Asianomainen ajankohta on oltava 
selvästi nähtävillä, eikä sitä saa peittää.
Se on ilmoitettava seuraavasti:
VÄHIMMÄISSÄILYVYYSAIKA:
a) Ajankohtaa ennen on oltava joko 
ilmaisu
”parasta ennen ...”, kun ajankohta 
ilmoitetaan päivän tarkkuudella; tai 
ilmaisu
”parasta ennen… loppua”, kun ajankohta 
ilmoitetaan jollakin muulla tavalla.
b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuun 
ilmaisuun on liitettävä
joko ajankohta sellaisenaan; tai
viittaus siihen, missä päivämäärä on 
merkinnöissä ilmaistu.
Edellä tarkoitettuihin tietoihin on 
tarvittaessa liitettävä säilytysohje, jota 
noudattamalla tuote säilyy ilmoitetun 
ajan.
c) Ajankohdan on sisällettävä päivä, 
kuukausi ja vuosi selväkielisinä tässä 
nimenomaisessa järjestyksessä.
Kuitenkin, jos elintarvikkeen:
– säilyvyysaika on enintään kolme 
kuukautta, on päivän ja kuukauden 
ilmoittaminen riittävä;
– säilyvyysaika on pidempi kuin kolme 
kuukautta mutta enintään 18 kuukautta, 
on kuukauden ja vuoden ilmoittaminen 
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riittävä;
– säilyvyysaika on pidempi kuin 18 
kuukautta, on vuoden ilmoittaminen 
riittävä.
d) Vähimmäissäilyvyysaika on 
ilmoitettava jokaisessa valmiiksi 
pakatussa annoksessa. 
e) Jollei muunlaiseen päivämäärän 
merkitsemiseen velvoittavista yhteisön 
säännöksistä muuta johdu, seuraavien 
elintarvikkeiden osalta 
vähimmäissäilyvyysajan ilmoittaminen ei 
ole pakollista:
– tuoreet hedelmät ja vihannekset, 
mukaan lukien peruna, jota ei ole 
kuorittu, paloiteltu tai muutoin 
vastaavalla tavalla käsitelty; – tätä 
poikkeusta ei sovelleta itäviin siemeniin 
eikä vastaaviin tuotteisiin kuten 
palkokasvien ituihin;
– viinit, väkevät viinit, kuohuviinit, 
maustetut viinit ja vastaavat tuotteet, jotka 
on valmistettu muista hedelmistä kuin 
viinirypäleistä, sekä CN-koodeihin 2206 
00 91, 2206 00 93 ja 2206 00 99 kuuluvat 
viinirypäleistä tai käymättömästä 
rypälemehusta valmistetut juomat;
– juomat, jotka sisältävät alkoholia 
vähintään 10 tilavuusprosenttia;
– suurtalouksiin tarkoitetut 
virvoitusjuomat, hedelmämehut, 
hedelmänektarit ja yli 1,2 
tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät 
alkoholijuomat erillisissä astioissa, joiden 
tilavuus on suurempi kuin viisi litraa;
– leipomo- ja konditoriatuotteet, jotka 
tavanomaisesti nautitaan 24 tunnin 
kuluessa valmistuksesta;
– etikka;
– keittosuola;
– kiinteä sokeri;
– makeiset, jotka sisältävät melkein 
yksinomaan maustettuja tai värjättyjä 
sokereita;
– purukumit ja vastaavat puruvalmisteet.
B. VIIMEINEN KÄYTTÖAJANKOHTA
a) Sen edessä on oltava sanat "viimeinen 
käyttöajankohta …";
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b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuihin 
ilmaisuihin on liitettävä
– joko ajankohta sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, mihin ajankohta on 
päällyksessä merkitty.
Kyseisten tietojen yhteydessä on esitettävä 
noudatettavat säilytysohjeet.
c) Ajankohdassa on ilmoitettava 
selväkielisesti päivä, kuukausi ja 
mahdollisesti vuosi tässä nimenomaisessa 
järjestyksessä.
d) Yksityiskohdat tämän kohdan A 
alakohdan c alakohdassa tarkoitetun 
vähimmäissäilyvyysajan esittämisestä 
voidaan määrittää 49 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla sääntelymenettelyllä.
C. VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ:
a) Sen edessä on oltava sana 
"valmistettu…";
b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuihin 
ilmaisuihin on liitettävä
– joko ajankohta sellaisenaan; tai
– viittaus siihen, mihin ajankohta on 
päällyksessä merkitty.
c) Ajankohdassa on ilmoitettava 
selväkielisesti päivä, kuukausi ja 
mahdollisesti vuosi tässä nimenomaisessa 
järjestyksessä.

Or. nl

Perustelu

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast en aangevuld met de tekst over 
de productiedatum, analoog aan artikel 2, lid 2, letter s) bis (nieuw). De uitzondering voor de 
vermelding van de datum van minimale houdbaarheid voor afzonderlijke porties consumptie-
ijs wordt geschrapt.

Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, 
zodat het beslist noodzakelijk is dat de datum van minimale houdbaarheid op elke 
afzonderlijke portie staat. Het begrip “ten minste houdbaar tot…” wordt geïnterpreteerd 
overeenkomstig nationale wetgeving.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 377
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen käyttöohjeet on laadittava 
sellaisiksi, että elintarviketta voidaan 
niiden avulla tarkoituksenmukaisesti 
käyttää.

1. Elintarvikkeen käyttöohjeet on laadittava 
sellaisiksi, että elintarviketta voidaan 
niiden avulla tarkoituksenmukaisesti 
käyttää. Tarvittaessa olisi annettava ohjeet 
jäähdytys- ja säilytysolosuhteista.

Or. de

Perustelu

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

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

Tarkistus 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ravintoarvoilmoituksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä ’pakollinen 
ravintoarvoilmoitus’:

1. Pakollisen ravintoarvoilmoituksen on 
sisällettävä seuraavat tiedot, jäljempänä 
'pakollinen ravintoarvoilmoitus':

Or. en
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Tarkistus 379
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ravintoarvoilmoituksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä 'pakollinen 
ravintoarvoilmoitus':

1. Pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä olevan pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen, jäljempänä
'pakkauksen etupuolella olevat 
ravintoarvotiedot', on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

a) energiasisältö; a) energiasisältö;
b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
sokerien ja suolan määrät elintarvikkeessa.

Pakkauksen takapuolella olevien
pakollisten ravintoarvotietojen, 
jäljempänä 'pakkauksen takapuolella 
oleva ravintoarvoilmoitus', on sisällettävä 
ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen 
ravintoaineiden määrien lisäksi 
seuraavien määrät:
(i) proteiini;
(ii) hiilihydraatit;
iii) ravintokuidut;
iv) transrasvat.

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen 
eikä 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. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999. Komissio 
laatii [viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] kertomuksen 
tämän kohdan soveltamisesta viiniin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
viinin osalta. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että pääasiallisella nähtävissä olevalla kentällä tarkoitetaan 
pakkauksen etupuolta. Sillä varmistetaan myös, että pakollisessa ravintoarvoilmoituksessa on 
kaksi osaa: pakkauksen etupuolella olevat rajoitetut tiedot energiasisällöstä ja neljästä 
ravintoaineesta ja pakkauksen takapuolella oleva täydellisempi ilmoitus kahdeksasta 
ravintoaineesta ja energiasisällöstä.

Tarkistus 380
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen,
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

b) proteiinien, ravintokuitujen,
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin), rasvan, 
tyydyttyneiden rasvahappojen ja suolan 
määrät.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että kuluttajat saavat myös ravintokuidun ja proteiinien määrää koskevat 
tiedot.
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Tarkistus 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan 
määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
sokerien, suolan, hiilihydraattien, 
proteiinin sekä keinotekoisten ja 
luontaisten transrasvojen määrät.

Or. en

Perustelu

Proteiinin ja transrasvojen määrä on kuluttajille tärkeä tieto, joten se pitäisi merkitä 
pakolliseksi. On myös tärkeää erotella keinotekoiset ja luontaiset transrasvat, sillä tuottajat 
voivat vaikuttaa keinotekoisten transrasvojen määrään.

Tarkistus 382
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ravintoarvoilmoituksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä ’pakollinen 
ravintoarvoilmoitus’:

1. Ravintoarvoilmoituksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä ’pakollinen 
ravintoarvoilmoitus’:

a) energiasisältö; a) energiasisältö sekä
b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen,
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan
määrät.

b) proteiinien, hiilihydraattien ja rasvan
määrät;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että ravintoaineiden ilmoittaminen on pakollista; tähän saakka 
ne ovat kuuluneet ravintoarvomerkintään. Lisäksi kaikki ravintosuositukset perustuvat 
makroravintoaineisiin: kuluttajat ovat tottuneet tällaiseen ilmoittamiseen ja oppineet sen. 
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Tarkistus 383
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a, b ja b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) energiasisältö; a) energiasisältö (kaloriarvo);
b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen,
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

b) rasvan, hiilihydraattien (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin) ja 
suolan määrät;
b a) tyydyttyneiden rasvahappojen, 
transrasvojen, sokerien, ravintokuidun ja 
proteiinin määrät.

Or. fr

Tarkistus 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ravintoarvoilmoituksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot, jäljempänä ’pakollinen 
ravintoarvoilmoitus’:

1. Pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä olevan pakollisen 
ravintoarvoilmoituksen, jäljempänä 
'pakkauksen etupuolella oleva 
ravintoarvoilmoitus', on sisällettävä 
seuraavat tiedot:

a) energiasisältö;
b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan 
määrät.

i) rasva; 
ii) tyydyttyneet rasvahapot;
iii) sokerit; 
iv) suola ja energia-arvo.
Pakkauksen takapuolella olevien 
pakollisten ravintoarvotietojen, 
jäljempänä 'pakkauksen takapuolella 
oleva ravintoarvoilmoitus', on sisällettävä 
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1 a kohdassa lueteltujen ravintoaineiden 
määrien lisäksi seuraavien määrät:
i) proteiini;
ii) hiilihydraatit;
iii) ravintokuidut sekä
iv) transrasvat.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että pääasiallisella nähtävissä olevalla kentällä tarkoitetaan 
pakkauksen etupuolta. Sillä varmistetaan myös, että pakollisessa ravintoarvoilmoituksessa on 
kaksi osaa: pakkauksen etupuolella olevat rajoitetut tiedot neljästä ravintoaineesta ja 
energiasisällöstä ja pakkauksen takapuolella oleva täydellisempi ilmoitus kahdeksasta 
ravintoaineesta ja energiasisällöstä.

Tarkistus 385
János Áder

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
proteiinin, hiilihydraattien (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin) ja 
suolan määrät.

Or. hu

Perustelu

Munuaispotilaiden suuren määrän vuoksi on tärkeää, että myös proteiinipitoisuuden 
ilmoittaminen on pakollista.

Tarkistus 386
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, b) proteiinin, hiilihydraattien (mukaan 
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hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

luettuna erityisviittaus sokereihin), rasvan, 
tyydyttyneiden rasvahappojen, kuidun ja 
natriumin määrät.

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattelee elintarviketeollisuuden yleistä käytäntöä, että kahdeksan tärkeää 
ravintoainetta merkitään pakkauksen kääntöpuolelle ravintoainetaulukkoon.

Tarkistus 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

(b) proteiinin, rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, hiilihydraattien (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin) ja 
suolan määrät.

Or. en

Perustelu

Proteiini on merkittävä ravintoaine. Proteiinin määrä olisi sisällytettävä pakolliseen 
ravintoaineilmoitukseen, jotta kuluttajat saavat selville elintarvikkeen energiaa antavat 
ravintoaineet kokonaisuudessaan. 

Tarkistus 388
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

b) rasvan, transrasvojen, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, proteiinien, hiilihydraattien
(mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) 
ja suolan määrät.

Or. es
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Perustelu

Transrasvojen ja proteiinien määrät on ilmoitettava pakollisina, ei vapaaehtoisina, 
pakollisessa ravintoarvoilmoituksessa.

Tarkistus 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
sokereiden ja suolan määrät.

Or. de

Perustelu

Nämä ravintoaineet ovat tärkeimmät tiedot, jotka myös kuluttajat ymmärtävät. Olisi 
säilytettävä käsitteenä nimenomaan suola, sillä suurin osa kuluttajista ei tiedä, mitä natrium 
on.

Tarkistus 390
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suolan määrät.

b) rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, 
hiilihydraattien (mukaan luettuna 
erityisviittaus luonnollisiin ja lisättyihin
sokereihin) ja suolan määrät.

Or. de

Perustelu

Luonnollisten ja lisättyjen sokerien määrä olisi sisällytettävä pakolliseen 
ravintoaineilmoitukseen, jotta kuluttajat saavat selville elintarvikkeen ravitsemuksellisen 
koostumuksen kokonaisuudessaan.
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Tarkistus 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin 
ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun kyseessä ovat juomat, joissa on 
alkoholia yli 1,2 tilavuusprosenttia, 
pakollinen ravintoaineilmoitus koostuu 
pelkästään energiasisällöstä.

Or. en

Perustelu

Alkoholijuomien yhteydessä olisi oltava energia-arvosta kertova merkintä.
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Tarkistus 392
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin 
ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää saada tietoa alkoholijuomien sisältämistä ainesosista. Tämä on 
erityisen tärkeää diabetesta sairastaville kuluttajille.
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Tarkistus 393
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin 
ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Alkoholijuomien osalta pakollisesta 
ravintoarvoilmoituksesta olisi käytävä ilmi 
energiasisältö ja hiilihydraattien määrä.

Or. {SV}sv

Tarkistus 394
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 

Poistetaan.
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asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin 
ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska tämän asetuksen tavoitteena on kuluttajien hyvä terveys, on käsittämätöntä, miksi juuri 
alkoholijuomat saisivat etulyöntiaseman ja ne vapautettaisiin merkintävaatimuksista.

Tarkistus 395
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 

Tätä kohtaa ei sovelleta juomiin, jotka 
sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia 
alkoholia. Komissio laatii viimeistään 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta kertomuksen tämän kohdan 
soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi 
liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, 
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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. Komissio laatii
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Kaikki juomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 prosenttia, suljetaan tämän säännöksen 
ulkopuolelle. Tämä pätee myös ns. limuviinoihin.

Tarkistus 396
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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 

Tätä kohtaa ei sovelleta alkoholia 
sisältäviin juomiin. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään
kuluttajille annettavia ravintoarvotietoja 
tietoja koskevat säännöt näiden tuotteiden 
osalta. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
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artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

sitä, päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Jos viiniin, olueen ja tislattuihin väkijuomiin sovelletaan poikkeusta, mutta muihin 
alkoholipitoisiin juomiin ei, alalla ei päästä yhdenvertaiseen kohteluun. Tietyllä tavalla 
määriteltyjä tuotteita suosittaisiin ja muita syrjittäisiin. Kilpailu vääristyisi, ja kuluttajat 
olisivat epätietoisia eri tuotteiden koostumuksen suhteen.

Tarkistus 397
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 

Tätä kohtaa ei sovelleta juomiin, jotka 
sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia 
alkoholia. Komissio laatii viimeistään ...*
kertomuksen 19 artiklan soveltamisesta 
näihin tuotteisiin ja voi liittää 
kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
määritetään ainesosien merkitsemistä
koskevat säännöt. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään tarvittaessa 
seuraavia menettelyjä noudattaen:
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kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen.

i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/20081

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen
113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1601/91 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/893

kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
25 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
___________
*EUVL: Kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.
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Or. fr

Perustelu

Alkoholijuomien vapauttamista näistä säännöistä perusteellaan sillä, että ne sisältävät 
alkoholia. Olisi väärin merkitä nämä tuotteet tavalla, joka voisi johtaa kuluttajia harhaan tai 
rohkaista kohtuuttomaan käyttöön. Samoin olisi väärin syrjiä näillä ehdotuksilla eri tuotteita 
ja vääristää tuotteiden keskinäistä kilpailua. Näiden ehdotusten yleisiä määräyksiä ei pidä 
soveltaa mainittuihin tuotteisiin jo senkään vuoksi, että ehdotusten mukaisesti komission on 
esitettävä alkoholijuomia koskevia uusia ehdotuksia.

Tarkistus 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston
asetuksen (EY) N:o 479/2008 1 artiklan 
1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1601/1991 2 artiklan 1 kohdassa,
vastaaviin tuotteisiin, jotka on saatu 
muusta hedelmästä kuin viinirypäle, 
siideriin, päärynäviiniin, 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
15 päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 2 artiklan 
1 kohdassa, eikä muihin alkoholijuomiin.
Komissio laatii [viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] 
kertomuksen tämän kohdan soveltamisesta 
näihin tuotteisiin ja voi liittää 
kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
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muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
tarvittaessa:
i) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
ii) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1601/91 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
iii) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
iv) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Ellei i, ii ja iii alakohdassa lueteltuihin 
tuotteisiin sovellettavista menettelyistä 
johtuvista säännöksistä muuta johdu, 
1 kohdassa tarkoitettuja toimia on 
sovellettava yhdenmukaisesti ja 
samanaikaisesti kyseisessä kohdassa 
kuvattuihin tuotteisiin.

Or. es
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Perustelu

Tietyt perustavanlaatuiset kysymykset on selvitettävä, ennen kuin alkoholijuomien ainesosien 
tai ravintosisällön ilmoittamisesta tehdään pakollista, sillä alkoholijuomia ei kuluteta niiden 
ravinteellisten ominaisuuksien perusteella.  Asetuksissa N:o 479/2008, 1601/1991 ja 
110/2008 vahvistetaan erityiset säännöt viinien ja tislattujen alkoholijuomien merkinnöille.  
Lisäksi niissä säädetään mahdollisuudesta määritellä soveltamissäännöt erityisissä 
komiteamenettelyissä.  Johdonmukaisuuden vuoksi tämä mahdollisuus olisi säilytettävä.

Tarkistus 399
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään ainesosien 
merkitsemistä koskevat säännöt. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen;

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin eikä 
viinituotteisiin sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 479/2008 1 artiklan 1 kohdassa ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1601/1991 
2 artiklan 1 kohdassa, vastaaviin 
tuotteisiin, jotka on saatu muusta 
hedelmästä kuin viinirypäle, siideriin, 
päärynäviiniin, olueen,  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 110/2008 2 artiklan 1 kohdassa, eikä 
muihin alkoholijuomiin. Komissio laatii 
[viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] kertomuksen 
tämän kohdan soveltamisesta näihin 
tuotteisiin ja voi liittää kertomukseen 
erityisiä toimenpiteitä, joilla määritetään 
ainesosien merkitsemistä koskevat säännöt. 
Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
tarvittaessa seuraavia menettelyjä
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noudattaen:
a) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 
29 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 
tarkoitettujen tuotteiden osalta mainitun 
asetuksen 113 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
b) maustettujen viinien, maustettujen 
viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä 
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä 
kesäkuuta 1991 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 
mainitun asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen;
c) tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, 
merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojaamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 110/2008 tarkoitettujen 
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
d) muiden tuotteiden osalta 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen;
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
sellaisten erityisten ominaispiirteiden 
huomioon ottamista, jotka koskevat 2 
alakohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavaa 
menettelyä.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksen myöntäminen viinille, oluelle ja alkoholille muut alkoholijuomat sivuuttaen ei 
loisi alalle yhtenäisyyttä. Tämä suosisi tiettyjä määriteltyjä tuotteita ja syrjisi muita, 
vääristäisi kilpailua ja johtaisi kuluttajia harhaan eri tuotteiden suhteellisesta 
koostumuksesta.
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Tarkistus 400
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pakkauksessa on aina ilmoitettava 
elintarvikkeen sisältämistä teollisesti 
tuotetuista transrasvoista. Jos 
elintarviketta ei ole pakattu valmiiksi, 
kyseiset tiedot on ilmoitettava lopulliselle 
kuluttajalle muulla tavoin.

Or. sv

Tarkistus 401
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

a) transrasvat; a) transrasvat;
b) monotyydyttymättömät rasvahapot; (b) monotyydyttymättömät rasvahapot 

(niiden Omega 9 -yhdisteet mukaan 
luettuina);

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; (c) polytyydyttymättömät rasvahapot 
(niiden Omega 3 ja Omega 6 -yhdisteet 
mukaan luettuina);
(ca) kolesteroli (LDL ja/tai HDL);

d) polyolit; d) polyolit;
e) tärkkelys; e) tärkkelys;
f) ravintokuitu; f) ravintokuitu;
g) proteiini; g) proteiini;
h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.
h a) liitteessä XIII olevassa A-osassa 
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määritellyt muut aineet

Or. ro

Perustelu

Ravintoaineiden luettelon on oltava laajempi, koska tietyntyyppiset rasvat (kuten Omega 3) 
tarjoavat ne terveysvaikutukset, joita kuluttajat saattavat olla etsimässä.

Tarkistus 402
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

a) transrasvat;
b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;
c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;
d) polyolit; d) polyolit;
e) tärkkelys; e) tärkkelys;
f) ravintokuitu;
g) proteiini;
h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

Or. en

Perustelu

Transrasvat, ravintokuitu ja proteiini on sisällytettävä pakkauksen takapuolella olevaan 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen ja vastaavasti poistettava tästä luettelosta.
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Tarkistus 403
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

2. Ravintoarvoilmoitus voi lisäksi myös 
sisältää seuraavista yhden tai useamman 
määrät:

a) transrasvat; a) transrasvat;

b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;
c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot; 

d) polyolit; d) polyolit;

d a) kolesteroli;
e) tärkkelys; e) tärkkelys;
f) ravintokuitu;

g) proteiini;
h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h a) muut liitteessä XIII olevassa A osassa 
tarkoitetut aineet sekä näiden 
ravintoaineiden osat.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että myös kolesteroli voi sisältyä täydentävään 
ravintoaineilmoitukseen.
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Tarkistus 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

a) transrasvat;

b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;

d) polyolit; d) polyolit;

e) tärkkelys; e) tärkkelys;

f) ravintokuitu; f) ravintokuitu;

g) proteiini;

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

Or. en

Perustelu

Proteiinin ja transrasvojen määrä on kuluttajille tärkeä tieto, joten se pitäisi merkitä 
pakolliseksi. On myös tärkeää erotella keinotekoiset ja luontaiset transrasvat, sillä tuottajat 
voivat vaikuttaa keinotekoisten transrasvojen määrään.



AM\800408FI.doc 51/120 PE431.137v01-00

FI

Tarkistus 405
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

a) transrasvat;

b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;

d) polyolit; d) polyolit;

e) tärkkelys; e) tärkkelys;

e a) kolesteroli;

f) ravintokuitu;

g) proteiini;

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä;

h a) muut asetuksessa (EY) N:o 
1925/2006 tarkoitetut aineet.

Or. fr

Perustelu

Kuluttajien kannalta voi olla hyödyllistä ilmoittaa kolesteroli ja sitä sisältävät rasvat 
erikseen. Poistetut kohdat on lisätty 29 artiklan 1 kohtaan. 
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Tarkistus 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 
seuraavista yhden tai useamman määrät:

a) transrasvat;

b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;

d) polyolit; d) polyolit;

e) tärkkelys; e) tärkkelys;

f) ravintokuitu;

g) proteiini;

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

Or. en

Perustelu

Transrasvat, ravintokuitu ja proteiini on sisällytettävä pakkauksen takapuolella olevaan 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen ja vastaavasti poistettava tästä luettelosta.

Tarkistus 407
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voi myös sisältää 2. Ravintoarvoilmoitus voi sisältää yhtä tai 
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seuraavista yhden tai useamman määrät: useampaa seuraavassa esitettyä ainetta tai 
aineiden ryhmää koskevia lisätietoja:

a) transrasvat; a) transrasvahapot;
b) monotyydyttymättömät rasvahapot; b) monotyydyttymättömät rasvahapot;

c) polytyydyttymättömät rasvahapot; c) polytyydyttymättömät rasvahapot;
d) polyolit; d) polyolit;
e) tärkkelys; e) tärkkelys;
f) ravintokuitu; f) ravintokuitu;

f a) erilaiset sokerit
f b) suola
f c) kolesteroli

g) proteiini;
h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä.

h) mikä tahansa liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa lueteltu kivennäisaine tai 
vitamiini, jota esiintyy liitteessä XI olevan 
A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä 
määrä;
h a) muut asetuksessa (EY) N:o 
1925/2006 tarkoitetut aineet.

Or. de

Perustelu

"Transrasvat" korvataan "transrasvahapoilla". Lisätään kolesteroli. Proteiini on sisällytetty 
29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. 

Englannin "sugars" tulisi kääntää "erilaisiksi sokereiksi". (Katso tiettyjä sokereita koskeva 
direktiivi 2001/111 /EY).

Luettelon ravintoaineista, jotka voidaan lisäksi ilmoittaa vapaaehtoisesti 
ravintoarvomerkinnässä, pitäisi olla johdonmukainen EY:n muun lainsäädännön kanssa 
(mukaan lukien asetus (EY) N:o 1925/2006 tiettyjen aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin). 
Tätä 2 kohtaa olisi siksi täydennettävä vastaavasti. 

Tarkistus 408
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) polyoleja (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) proteiini Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 410
János Áder

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) proteiini; Poistetaan.

Or. hu

Perustelu

Proteiinipitoisuus on sisällytettävä pakollisiin tietoihin, kun otetaan huomioon 
munuaisvaivaiset kuluttajat.

Tarkistus 411
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden aineiden määrän, jotka kuuluvat 3. Niiden aineiden määrän, jotka kuuluvat
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johonkin 2 kohdassa tarkoitetuista 
ravintoaineryhmistä tai ovat osa sitä, 
ilmoittamista vaaditaan, jos ravitsemus-
ja/tai terveysväite esitetään.

johonkin 2 kohdassa tarkoitetuista 
ravintoaineryhmistä tai ovat osa sitä, 
ilmoittamista vaaditaan, jos niitä koskeva
ravitsemus- ja/tai terveysväite esitetään.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään säännöstä.

Tarkistus 412
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii 
[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin 
ja voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun kyseessä ovat juomat, joissa on 
alkoholia yli 1,2 tilavuusprosenttia, 
pakollinen ravintoaineilmoitus koostuu 
pelkästään energiasisällöstä ja sokerin 
määrästä.
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Or. en

Perustelu

Alkoholijuomien yhteydessä olisi oltava energiasisällöstä ja sokerin määrästä kertova 
merkintä.

Tarkistus 413
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena 
kuin se on määriteltynä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, 
eikä 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. Komissio laatii [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja 
voi liittää kertomukseen erityisiä 
toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista 
ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt 
näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Edellä b alakohtaa ei sovelleta viiniin 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1493/1999, olueen, eikä 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. Komissio 
laatii [viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta] kertomuksen 
tämän kohdan soveltamisesta näihin 
tuotteisiin ja voi liittää kertomukseen 
erityisiä toimenpiteitä, joilla määritetään 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat 
säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Myös alkoholijuomista olisi aina ilmoitettava ainakin energiasisältö.

Tarkistus 414
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säännöistä, jotka koskevat energiaa ja 
ravintoaineita koskevan ilmoituksen 
täytäntöönpanoa siltä osin kuin on kyse 
ilmoitettujen arvojen tarkkuudesta, kuten 
ilmoitettujen arvojen ja virallisissa 
tarkastuksissa saatujen arvojen välisistä 
eroista, voidaan päättää 49 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

Säännöistä, jotka koskevat energiaa ja 
ravintoaineita koskevan ilmoituksen 
täytäntöönpanoa siltä osin kuin on kyse 
ilmoitettujen arvojen tarkkuudesta, kuten 
ilmoitettujen arvojen ja virallisissa 
tarkastuksissa saatujen arvojen välisistä 
eroista, voidaan päättää 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen arvojen ja virallisissa tarkastuksissa saatujen arvojen välisten erojen sallitun 
määrän määrittäminen on asetuksen soveltamisen kannalta olennaista, joten siitä pitäisi 
päättää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden tai niiden osien määrä on 
ilmaistava 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti.

Or. en
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Perustelu

Yhteinen myönteinen ravintotunnus auttaisi kuluttajia tunnistamaan terveellisemmät 
vaihtoehdot elintarvikkeiden joukosta. Myönteisellä tunnuksella varustettu elintarvike voisi 
esimerkiksi sisältää vähemmän rasvaa, sokereita ja enemmän ravintokuituja kuin 
samantyyppiset ilman myönteistä tunnusta myytävät elintarvikkeet. Myönteisen tunnuksen 
avulla kuluttaja voi ostohetkellä valita terveellisemmän vaihtoehdon yhdellä silmäyksellä.

Tarkistus 416
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu,
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti. 
Energian ja ravintoaineiden määrä 
voidaan lisäksi ilmaista annosta kohti.

Or. en

Perustelu

Tietojen tarjoaminen annosta kohti on kuluttajille paljon relevantimpaa.  Tietojen 
ilmoittaminen 100 grammaa tai millilitraa kohti voi olla tarkoituksetonta (jos kulutettujen 
annosten koko poikkeaa tästä) ja harhaanjohtavaa.  Lisäksi tietojen ilmoittaminen 100 
grammaa tai millilitraa kohti haittaa kuluttajien laskelmia todellisesta kulutuksesta ja siten 
terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion luomista. 

Tarkistus 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti. 
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Energian ja ravintoaineiden määrä 
voidaan lisäksi ilmoittaa annosta kohti. 
Jos elintarvike on valmiiksi pakattu 
yksittäiseksi annokseksi, edellä 1 
kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on myös 
ilmoitettava.
Jos tiedot ilmoitetaan annoksittain, on 
ilmoitettava pakkauksen sisältämien 
annosten määrä, annoskokojen on oltava 
realistisia, ja tiedot on esitettävä tai 
ilmoitettava keskivertokuluttajan 
ymmärtämällä tavalla. 

Or. en

Perustelu

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

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

Tarkistus 418
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti. 
Lisäksi voidaan ilmoittaa energia- ja 
ravintosisältö annosta kohti, jollei 
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32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu.

Or. de

Perustelu

Annoskohtaiset tiedot olisi ilmoitettava aina 100 grammaa kohti ilmoitettavien tietojen 
lisäksi, jotta tuotteiden vertailu ei vaikeutuisi.

Tarkistus 419
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu,
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti sekä
annosta kohti. Määrä annosta kohti on 
tarvittaessa ilmaistava, jollei 32 artiklan 2 
ja 3 kohdasta muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Energian ja ravintoaineiden määrä tuotteessa on aina ilmaistava 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti, jotta kuluttajaa ei johdeta harhaan ja jotta tuotteita on helppoa vertailla 
toisiinsa. Tämän lisäksi tiedot on annettava myös annosta kohti pakkauksen takapuolella.

Tarkistus 420
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti. 
Energian ja ravintoaineiden määrä 
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voidaan lisäksi ilmoittaa annosta kohti.
Jos elintarvike on valmiiksi pakattu 
yksittäiseksi annokseksi, edellä 1 
kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on myös 
ilmoitettava.
Jos tiedot ilmoitetaan annoksittain, on 
ilmoitettava pakkauksen sisältämien 
annosten määrä, annoskokojen on oltava 
realistisia, ja tiedot on esitettävä tai 
ilmoitettava keskivertokuluttajan 
ymmärtämällä tavalla.
Komissio kehittää yhdessä elintarvikealan 
toimijoiden ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
ohjeita realististen annoskokojen 
ilmoittamista varten. Nämä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 421
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti, jollei 32 
artiklasta muuta johdu.

Energian ja ravintoaineiden määrä 
voidaan lisäksi ilmaista pakkausta kohti. 
Tätä sovelletaan sekä yksittäisinä 
annoksina valmiiksi pakattuihin 
elintarvikkeisiin että useita annoksia 
sisältäviin pakkauksiin.

Or. en

Perustelu

Kun ilmaisuksi valitaan "pakkausta kohti", päästään rakentavalla tavalla eroon siitä 
ongelmasta, jonka annosten määritteleminen Euroopan kaikille kuluttajille ja 
ruokakulttuureille realistisella tavalla muodostaa.  Samalla minimoidaan harhaanjohtavien 
merkintöjen riski, joka aiheutuu standardiannosten tyypillisestä vaihtelusta.  Pakkausta kohti 
tehtävä merkintä kannustaa lisäksi elintarviketeollisuutta pienentämään pakkauksia näinä 
ylipainoisuuden aikoina.

Tarkistus 422
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti ja lisäksi 
annosta kohti, jollei 32 artiklan 2 ja 3 
kohdasta muuta johdu.
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Or. en

Perustelu

Määrät on aina ilmoitettava 100 grammaa tai millilitraa kohti ja annosta kohti.

Tarkistus 423
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti sekä
annosta kohti, jos elintarvike on valmiiksi 
pakattu annospakkaukseksi.

Or. en

Perustelu

Jos annokset on pakattu selvästi (kuten jogurtti ja makeiset), energiaa ja ravintoaineita 
koskevassa ilmoituksessa on mainittava myös annoskoko, sillä se on kuluttajien kannalta 
helpompi ymmärtää. Tarkistus liittyy 32 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 424
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti.

Or. fr
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Perustelu

Säännökset, jotka koskevat tietojen esittämistä annosta kohti, johdonmukaistetaan uuden 
2 kohdan kanssa.

Tarkistus 425
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 
32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
annosta kohti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja 
ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 
grammaa tai 100 millilitraa kohti.

Or. sv

Tarkistus 426
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi 
tieto voidaan ilmaista annosta kohti siten 
kuin sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan ja että 
annokset ovat kaikki täysin identtisiä.
Pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä annettava pakollinen 
ravintoarvoilmoitus, joka sisältää 
29 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot, voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkauksiksi 
ja annokset ovat kaikki täysin identtisiä 
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tai on kyse yksittäisistä kappaleista, jotka 
ovat keskenään samanlaisia. 

Komissio päättää, ilmaistaanko 
29 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot muista kuin 2 kohdassa 
tarkoitetuista elintarvikkeista 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä pelkästään annosta kohti. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
siirtymäkauden loppuun mennessä.

Or. fr

Perustelu

Annoskohtaisen energiasisällön ilmoittaminen on monien tuotteiden osalta kuluttajan 
kannalta paljon hyödyllisempi kuin suhteellisen abstrakti 100 grammaa kohti ilmoitettava 
arvo. Vertailuannosten koon määritelmä on kuitenkin yhdenmukaistettava, jotta saman 
tuotetyypin eri merkkien vertailu olisi helppoa. 

Tarkistus 427
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai
annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3. Ravintoaineilmoituksen osia voidaan 
ilmaista prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, annosta kohti. Jos 
ilmoitus vitamiineista ja kivennäisaineista 
annetaan, se on myös ilmaistava 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa.

Or. en
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Perustelu

Koska monia elintarvikkeita ei kuluteta 100 gramman tai millilitran määrissä, on tärkeää, 
että prosenttiosuus saannin vertailuarvoista esitetään tuotteen annosta kohti. Näin kuluttajat 
voivat tehdä tietoisia ruokavaliota koskevia valintoja yksilöllisten tarpeidensa perusteella ja 
arvioida tuotteen aseman päivittäisessä ruokavaliossaan.

Tarkistus 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai
annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3. Pakollinen ravintoarvojen lisämerkintä
on ilmaistava taulukkomuodossa
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa ja 
31 artiklan 2 kohdan mukaisesti annosta 
kohti. Jos merkintä vitamiineista ja 
kivennäisaineista esitetään, se on joka 
tapauksessa ilmaistava prosenttiosuutena 
saannin vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Säännöksiä kannattaa antaa myös lisämerkinnöistä, jotta luodaan standardeja ja estetään 
kuluttajien harhaanjohtaminen, jota saattaisi muutoin ilmetä.

Tarkistus 429
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
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jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai
annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, annosta kohti.
Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. fr

Perustelu

Koska monia elintarvikkeita ei kuluteta 100 grammaa/millilitraa, on tärkeää, että 
prosenttiosuus saannin vertailuarvosta ilmoitetaan annosta kohti. Tämä antaa kuluttajille 
mahdollisuuden tehdä ruokavaliossaan yksilöllisiin tarpeisiinsa ja tietoon perustuvia 
valintoja sekä arvioida, miten tuote sijoittuu heidän päivittäiseen ruokavalioonsa.

Tarkistus 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 
100 millilitraa tai annosta kohti. Jos 
ilmoitus vitamiineista ja kivennäisaineista 
annetaan, se on myös ilmaistava 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa.

3. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en
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Tarkistus 431
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 
100 millilitraa tai annosta kohti.

3. Edellä 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetussa pakkauksen 
etupuolella olevassa 
ravintoarvoilmoituksessa olevat 
ravintoaineiden määrät on ilmoitettava 
monivärikoodijärjestelmää käyttäen.
Vihreän, keltaisen ja punaisen värin 
avulla osoitetaan, onko elintarvikkeessa 
vähän, kohtalaisesti vai runsaasti kyseisiä 
ravintoaineita. Tämä tieto on ilmoitettava 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti. 
Kyseisten ravintoaineiden runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen pitoisuuden 
viitemäärät on vahvistettava 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella.

Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus heijastaa tutkimuksia, joiden mukaan kuluttajat haluavat pakkauksen 
etupuolelle rajoitetun määrän ravintoarvotietoja selittävän osan kanssa. He haluavat 
mieluummin, että punaista, keltaista ja vihreää väriä käyttämällä osoitetaan, onko 
elintarvikkeessa vähän, kohtalaisesti vai runsaasti kyseisiä ravintoaineita. Runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen pitoisuuden viitemäärät olisi vahvistettava EFSA:n hyväksymän 
puolueettoman tieteellisen lausunnon perusteella.
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Tarkistus 432
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai
annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3. Mahdollinen vapaaehtoinen 
ravintoarvojen lisämerkintä on ilmaistava 
taulukkomuodossa prosenttiosuutena 
saannin vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevassa B osassa, 100 
grammaa tai 100 millilitraa ja 31 artiklan 2 
kohdan mukaisesti annosta kohti. Jos 
merkintä vitamiineista ja kivennäisaineista 
esitetään, se on joka tapauksessa
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

On järkevää esittää mahdollista vapaaehtoista lisämerkintää koskevia säännöksiä, jotta 
niiden yhteydessä saavutettaisiin tietty standardointi ja vältettäisiin muussa tapauksessa 
vaarana oleva kuluttajan harhaanjohtaminen. 

Tarkistus 433
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa 
tai annosta kohti. Jos ilmoitus 
vitamiineista ja kivennäisaineista 
annetaan, se on myös ilmaistava 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevan A osan 

3. Jos ravintoilmoitus sisältää
prosenttiosuuden saannin vertailuarvoista, 
on käytettävä liitteessä XI vahvistettuja 
vertailuarvoja, ja lasketut 
prosenttiosuudet voidaan esittää vain 
pakkauksen takana olevassa 
ravintoselosteessa.
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1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus varmistaa EFSAn määrittämien vertailuarvojen käyttämisen.

Tarkistus 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai
annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava myös prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 100 
millilitraa sekä annosta kohti, jos 
elintarvike on valmiiksi pakattu 
annospakkaukseksi. Jos ilmoitus 
vitamiineista ja kivennäisaineista annetaan, 
se on myös ilmaistava prosenttiosuutena 
saannin vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Prosenttiosuus saannin vertailuarvoista on useimmille kuluttajille arvokas tieto, joten se 
pitäisi ilmoittaa. Jos elintarvike on valmiiksi pakattu annospakkauksiin, ravintoarvot olisi 
ilmoitettava myös annosta kohti.

Tarkistus 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 3. Ravintoaineilmoituksen osia voidaan 
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ilmaistava tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai
annosta kohti.

ilmaista prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa annosta kohti.

Or. en

Perustelu

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

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

Tarkistus 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai 
annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3. Pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen 
kuuluvat energiasisältö, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, sokeri ja suola on
lisäksi ilmaistava prosenttiosuutena 
saannin vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevassa B osassa, 
100 grammaa tai 100 millilitraa tai annosta 
kohti, jollei 31 artiklan 2 kohdasta muuta 
johdu. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
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XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. de

Perustelu

Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä esittelijän tarkistuksen 135 kanssa, jossa vaaditaan 
yhdenmukaisia annostietoja. Sen lisäksi, että tiedot ilmoitetaan absoluuttisesti ainoastaan 100 
grammaa tai millilitraa kohti, ne olisi ilmoitettava myös prosenttiosuutena, jotta tuotteen 
kulutusta voitaisiin verrata päivittäiseen tarpeeseen ja kuluttajille voitaisiin tarjota 
lisätietoja, sillä kun tiedot esitetään absoluuttisesti, monet kuluttajat eivät osaa arvioida, onko 
kyseessä suuri vai pieni arvo. 

Tarkistus 437
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 
100 millilitraa tai annosta kohti. Jos 
ilmoitus vitamiineista ja kivennäisaineista 
annetaan, se on myös ilmaistava 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Järjestelmä, jossa arvot ilmoitetaan prosenttiosuutena päivittäisestä saannin vertailuarvosta, 
ei ole aivan selkeä ja saattaa johtaa kuluttajia harhaan. 
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Tarkistus 438
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai 
annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, 
jotka esitetään liitteessä XI olevassa B 
osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään 
liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa.

Or. sv

Tarkistus 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on 
ilmaistava tapauksesta riippuen 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 
100 millilitraa tai annosta kohti. Jos 
ilmoitus vitamiineista ja kivennäisaineista 
annetaan, se on myös ilmaistava 
prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3. Tämän asetuksen 29 artiklan 1 kohdan 
mukainen pakollinen ravintoilmoitus on 
esitettävä paketin etupuolella ja

a) se on esitettävä pääasiallisessa 
nähtävissä olevassa kentässä;

b) siihen on sisällytettävä "suuri", 
"kohtalaisen suuri" ja "pieni" teksti;
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c) siihen on sisällytettävä vihreän, 
keltaisen ja punaisen liikennevalon 
koodit; sekä

d) siihen on sisällytettävä prosenttiosuus 
viitemääristä annosta kohti, jotka 
esitetään liitteessä XI olevassa B osassa.

Pakkauksen sisältämien annosten 
määrän on oltava todenmukainen ja 
selvästi ilmoitettu pääasiallisesti 
nähtävissä olevassa kentässä.

Kyseisten ravintoaineiden runsaan, 
kohtalaisen tai vähäisen pitoisuuden 
viitemäärät on vahvistettava 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella. Nämä tiedot on 
ilmoitettava 100 g tai 100 ml "suuren", 
"kohtalaisen suuren" ja "pienen"tekstin 
yhdistelmänä sekä vihreän (vähäisen), 
keltaisen (kohtalaisen) ja punaisen 
(runsaan) liikennevalon koodina. 

Jos ilmoitus vitamiineista ja 
kivennäisaineista annetaan, se on myös 
ilmaistava prosenttiosuutena saannin 
vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä 
XI olevan A osan 1 kohdassa.

3 a. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettu pakollinen 
ravintoarvoilmoitus on painettava 
pakkauksen takapuolelle ja se on 
ilmaistava 100 grammaa tai 100 
millilitraa kohti tai, jollei 32 artiklan 2 ja 
3 kohdasta muuta johdu, annosta kohti.

Or. en

Perustelu

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
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amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

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

Tarkistus 440
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio vahvistaa kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja otettuaan huomioon 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
suositukset energian ja valittujen, muiden 
ravintoaineiden kuin vitamiinien ja 
kivennäisaineiden saannin vertailuarvot, 
jotka lisätään liitteessä XI olevaan B 
osaan. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Liitteeseen XI nykyisin sisältyvät arvot eroavat esimerkiksi Ison-Britannian 
elintarvikestandardiviraston (Food Standards Agency) tai WHO:n antamista suosituksista. 
Viimeisin ravintovertailuarvoja koskeva EFSAn lausunto (5. elokuuta 2009) päätyy siihen 
johtopäätökseen, että mitään sokeria koskevia suosituksia ei anneta, koska käytettävissä 
olevat tiedot ovat riittämättömiä. Näin ollen on kohtuullista vertailla tieteellisiä tuloksia ja 
pidättyä asettamasta vertailuarvoja, jotka eivät ole yleisesti hyväksyttyjä.  
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Tarkistus 441
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitus polyoleista ja/tai tärkkelyksestä 
ja ilmoitus rasvahappojen tyypistä, muu 
kuin 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu pakollinen ilmoitus 
tyydyttyneistä rasvahapoista, on esitettävä 
liitteessä XIII olevan B osan mukaisesti.

4. Ilmoitus polyoleista ja/tai tärkkelyksestä 
ja ilmoitus rasvahappojen tyypistä, muu 
kuin 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
pakollinen ilmoitus tyydyttyneistä 
rasvahapoista ja transrasvoista, on 
esitettävä liitteessä XIII olevan B osan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Transrasvojen on oltava osa pakollista ravintoarvoilmoitusta tyydyttyneiden rasvahappojen 
lisäksi, joten ne on poistettava vapaaehtoisista tiedoista.

Tarkistus 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitus polyoleista ja/tai tärkkelyksestä 
ja ilmoitus rasvahappojen tyypistä, muu 
kuin 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu pakollinen ilmoitus 
tyydyttyneistä rasvahapoista, on esitettävä 
liitteessä XIII olevan B osan mukaisesti.

4. Ilmoitus polyoleista ja/tai tärkkelyksestä 
ja ilmoitus rasvahappojen tyypistä, muu 
kuin 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu pakollinen ilmoitus 
tyydyttyneistä rasvahapoista ja 
transrasvoista, on esitettävä liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 29 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 443
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla
Ilmaisu annosta kohti

Poistetaan.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun 100 grammaa tai 100 
millilitraa kohti ilmaistun 
ravintoarvoilmoituksen lisäksi tieto 
voidaan ilmaista annosta kohti siten kuin 
sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.
2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi. 
3. Komissio vahvistaa pelkästään annosta 
kohti annettavan ilmaisun käytön niiden 
elintarvikkeiden osalta, jotka pannaan 
esille pakkauksissa, jotka sisältävät useita 
annoksia, joita ei ole valmiiksi pakattu 
erillisiin annospakkauksiin. 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. sv

Tarkistus 444
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa 1. Jos elintarvike on pakattu valmiiksi 
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tarkoitetun 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti ilmaistun ravintoarvoilmoituksen 
lisäksi tieto voidaan ilmaista annosta kohti 
siten kuin sen määrä on ilmoitettu 
etiketissä, edellyttäen että pakkauksen 
sisältämien annosten määrä ilmoitetaan.

annoksiksi, annospakkaukset mukaan 
luettuina, edellä 31 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun 100 grammaa tai 100 millilitraa 
kohti ilmaistun ravintoarvoilmoituksen 
lisäksi tieto voidaan ilmaista annosta kohti 
siten kuin sen määrä on ilmoitettu 
etiketissä; tässä tapauksessa pakkauksen 
sisältämien annosten määrä on 
ilmiotettava.

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike on 
valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike on 
valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.

3. Komissio vahvistaa pelkästään annosta 
kohti annettavan ilmaisun käytön niiden 
elintarvikkeiden osalta, jotka pannaan 
esille pakkauksissa, jotka sisältävät useita 
annoksia, joita ei ole valmiiksi pakattu 
erillisiin annospakkauksiin. Kyseisistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio kehittää yhdessä 
elintarvikealan toimijoiden ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa ohjeita realististen 
annoskokojen ilmoittamista varten.  
Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. it

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä ja luo tiukemman määritelmän komiteamenettelyssä päätettäville 
asioille.

Tarkistus445
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi 
tieto voidaan ilmaista annosta kohti siten 
kuin sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi 
tieto on ilmaistava annosta kohti 
pakkauksen takapuolella siten, että 
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edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.

pakkauksen sisältämien annosten määrä 
ilmoitetaan.

Or. en

Perustelu

Tiedot on aina annettava 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti, jotta kuluttajia ei johdeta 
harhaan. Näin tietoja on myös selkeää ja helppoa vertailla toisiinsa. Annoksia koskevat 
lisätiedot on ilmaistava pakkauksessa, sillä kuluttajat voivat sen avulla arvioida 
kuluttamiensa elintarvikkeiden määrän.

Tarkistus 446
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun 100 grammaa tai 100 
millilitraa kohti ilmaistun 
ravintoarvoilmoituksen lisäksi tieto 
voidaan ilmaista annosta kohti siten kuin 
sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artikla poistetaan, koska annokset korvataan ilmaisulla "pakkausta kohti", ks. tarkistus 1.

Tarkistus 447
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus poistetaan, koska annokset korvataan ilmaisulla "pakkausta kohti", ks. tarkistus 1.

Tarkistus 448
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi 
tieto voidaan ilmaista annosta kohti siten 
kuin sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
100 grammaa tai 100 millilitraa kohti 
ilmaistun ravintoarvoilmoituksen lisäksi 
tieto on ilmaistava annosta kohti siten kuin 
sen määrä on ilmoitettu etiketissä, 
edellyttäen että pakkauksen sisältämien 
annosten määrä ilmoitetaan.

2. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
on valmiiksi pakattu annospakkaukseksi.

2. Niiden elintarvikkeiden kohdalla, joita 
ei ole pakattu valmiiksi annoksiksi, tieto 
annosta kohti on annettava muodossa 
"per kappale/yksikkö" tai kuluttajalle 
ymmärrettävällä tavalla, kuten 
esimerkiksi "ruokalusikallinen", 
"teelusikallinen" tai "kahvikupillinen". 

Or. de

Perustelu

Tiedot olisi ilmoitettava aina paitsi 100 grammaa/millilitraa myös annosta kohti, ja tietojen 
on oltava kuluttajille helppoja ymmärtää.

Tarkistus 449
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ravintoarvoilmoitus voidaan ilmaista 
pelkästään annosta kohti, jos elintarvike 
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on myydään moniannospakkauksina, 
joissa jokainen annos on kääritty erikseen 
erityisesti tapauksissa, joissa nettopaino 
on alle 100 grammaa/100 millilitraa.

Or. en

Perustelu

Äitienpäivän kaltaisia juhlatilaisuuksia varten myytävien suklaa- ja konvehtilahjapakkausten 
visuaalinen ja esteettinen ilme turmeltuisi, jos pakollinen ravintoarvoilmoitus olisi siirrettävä 
pakkauksen etupuolelle.

Tarkistus 450
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa pelkästään annosta 
kohti annettavan ilmaisun käytön niiden 
elintarvikkeiden osalta, jotka pannaan 
esille pakkauksissa, jotka sisältävät useita 
annoksia, joita ei ole valmiiksi pakattu 
erillisiin annospakkauksiin. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Jos elintarvike koostuu suuremman 
pakkauksen sisälle pakatusta useammasta 
kuin yhdestä pienemmästä paketista, 
energian ja ravintoaineiden määrä 
ilmaistaan sen pakkauksen koon mukaan 
jossa tiedot ilmaistaan siitä huolimatta, 
että sisäistä pakettia ja ulkoista pakkausta 
koskevat tiedot eroavat toisistaan. 

Or. en

Perustelu

Kun ulkoinen pakkaus avataan ja mahdollisesti hävitetään, annospakkauksiin sisältyvät 
ravintotiedot ovat kuluttajien käytettävissä. Annoksia koskevat tiedot esitetään selkeästi, mikä 
estää kuluttajien harhaanjohtamisen. 
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Tarkistus 451
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa muilla 
ilmaisumuodoilla edellyttäen, että 
seuraavat olennaiset vaatimukset täyttyvät:

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus ja muut 
ravintotietojen muodot voidaan antaa 
muilla ilmaisumuodoilla edellyttäen, että 
seuraavat olennaiset vaatimukset täyttyvät:

a) ilmaisumuodolla pyritään helpottamaan 
sitä, että kuluttaja ymmärtää elintarvikkeen 
osuuden tai merkityksen ruokavalion 
energia- ja ravintoainesisällössä; sekä

a) ilmaisumuodolla pyritään helpottamaan 
sitä, että kuluttaja ymmärtää elintarvikkeen 
osuuden tai merkityksen ruokavalion 
energia- ja ravintoainesisällössä; sekä

b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä 

c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.

c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.

2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44 
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

2. Komissio vahvistaa 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen mainittujen muiden 
ilmaisumuotojen käyttämisen ehdot.
Vaatimusten on perustuttava tieteelliseen 
tietämykseen ruokavaliosta ja 
ravitsemuksesta ja niiden yhteydestä 
terveyteen. Vaatimusten määrittämisen 
yhteydessä komissio pyytää virastoa 
antamaan asianmukaiset tieteelliset 
lausunnot 12 kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Ravintotietojen ilmaisemisen muut muodot olisi sallittava. Mainittujen ilmaisumuotojen 
käyttämisestä olisi kuitenkin päätettävä EU:n tasolla. 
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Tarkistus 452
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa muilla 
ilmaisumuodoilla edellyttäen, että 
seuraavat olennaiset vaatimukset täyttyvät:

1. Edellä 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä
31 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa muilla 
ilmaisumuodoilla edellyttäen, että 
seuraavat olennaiset vaatimukset täyttyvät:

a) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoainesisällössä; sekä

a) muut ilmaisumuodot ovat (tässä 
artiklassa määriteltyjen) hyvien 
käytäntöjen mukaisia;

b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

b) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoarvosisällössä;

c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.

c) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

c a) sitä tukevat riippumattomien 
kuluttajatutkimusten tulokset, jotka 
osoittavat, että keskivertokuluttaja 
ymmärtää ilmaisumuodon.

2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44 
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä ja 
ilmoitettava komissiolle.  Komissio asettaa 
kyseiset yksityiskohtaiset tiedot yleisön 
saataville myös tätä varten perustetun 
internetsivun kautta.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus varmistaa, että muut ilmaisumuodot sallitaan vai sillä ehdolla, että riippumattomat 
kuluttajatutkimukset tukevat niiden sallimista. 

Tarkistus 453
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa muilla 
ilmaisumuodoilla edellyttäen, että 
seuraavat olennaiset vaatimukset 
täyttyvät:

Poistetaan.

a) ilmaisumuodolla pyritään 
helpottamaan sitä, että kuluttaja 
ymmärtää elintarvikkeen osuuden tai 
merkityksen ruokavalion energia- ja 
ravintoainesisällössä; ja 

b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; ja
c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.
2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44 
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

Or. fr

Perustelu

Tarvittavista toimista säädetään jo 31 ja 34 artiklassa, ja lisäksi olisi pyrittävä välttämään 
kansallisia säädöksiä. 
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Tarkistus 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa muilla
ilmaisumuodoilla edellyttäen, että 
seuraavat olennaiset vaatimukset täyttyvät:

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen ilmaisumuotojen lisäksi 
ravintoarvoilmoitus voidaan antaa
graafisilla ilmaisumuodoilla edellyttäen, 
että seuraavat olennaiset vaatimukset 
täyttyvät:

a) ilmaisumuodolla pyritään helpottamaan 
sitä, että kuluttaja ymmärtää elintarvikkeen 
osuuden tai merkityksen ruokavalion 
energia- ja ravintoainesisällössä; sekä

a) ilmaisumuodolla pyritään helpottamaan 
sitä, että kuluttaja ymmärtää elintarvikkeen 
osuuden tai merkityksen ruokavalion 
energia- ja ravintoainesisällössä; sekä

b) se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista; sekä

b) se perustuu liitteessä XI olevassa 
B osassa vahvistettuihin saannin 
vertailuarvoihin 100 grammaa tai 
100 millilitraa kohti. Jos tuote on pakattu 
valmiiksi annospakkauksiksi tai myydään 
alle 100 gramman/millilitran määrinä, 
tiedot voi esittää myytävää annoskokoa 
kohti. Saannin vertailuarvojen puuttuessa 
ravintoarvoilmoitus perustuu yleisesti 
hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön 
energian tai ravintoaineiden saannista;  
sekä

c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.

c) sitä tukee näyttö siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tiedon 
esitystapaa ja käyttää sitä.

2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44 
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

2. Graafisen esityksen malli on esitetty 
liitteessä XIII olevassa osassa. 

Or. de

Perustelu

Graafinen esitys voi omalta osaltaan auttaa kuluttajaa ymmärtämään huomattavasti 
paremmin ravintoainemerkintöjä.
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Tarkistus 455
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaiset 1 kohdassa tarkoitetut muut 
ilmaisumuodot on määriteltävä 44 
artiklassa tarkoitetussa kansallisessa 
järjestelmässä.

2. Komissio ehdottaa tällaisia 1 kohdassa
tarkoitettuja muita ilmaisumuotoja 
ravinnosta ja sen vaikutuksesta terveyteen 
saatujen tieteellisten tietojen perusteella.  
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Ravintoarvotietoja olisi voitava ilmoittaa lisäksi myös muilla tavoilla, kunhan nämä ovat 
kaikkialla Euroopassa voimassa olevien ehtojen mukaisia.

Tarkistus 456
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2–6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
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esitettävä vaakasuorilla riveillä.
3. Jos pakollinen ravintoarvoilmoitus 
esitetään yhdessä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoaineita koskevan 
ilmoituksen kanssa, ilmoitukseen sisältyvät 
tiedot energiasta ja ravintoaineista on 
esitettävä soveltuvin osin liitteessä XIII 
olevassa C osassa säädetyssä 
esitysjärjestyksessä.

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

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

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

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

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

a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä

a) muut esitysmuodot ovat (tässä 
asetuksessa määriteltyjen) hyvien 
käytäntöjen mukaisia; sekä

b) on oltava näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaisia 
esitysmuotoja.

b) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; sekä

b a) käytettävissä olevat 
kuluttajatutkimukset osoittavat, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää esityksen 
paremmin jäsenvaltiossa, jossa muuta 
esitysmuotoa tullaan käyttämään.

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

6. Komissio voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
koskevat muita kuin 6 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoarvoilmoituksen 
esittämisen muita näkökohtia. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
6 a. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut muut 
esitysmuodot on määriteltävä ja 
ilmoitettava komissiolle. Komissio voi 
asettaa kyseiset yksityiskohtaiset tiedot 
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yleisön saataville myös tätä varten
perustetun internetsivun kautta.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus mahdollistaa muiden esitysmuotojen käyttämisen tapauksissa, joissa se ei 
johda kuluttajia harhaan ja joissa on vahvoja näyttöjä siitä, että kuluttaja ymmärtää 
paremmin juuri muut esitysmuodot. Tarkistus varmistaa myös, että mahdolliset lisätiedot 
ilmoitetaan komissiolle ja suurelle yleisölle.

Tarkistus 457
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 2 ja 2 a (uusi)
kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka liittyvät 
pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen, on 
sisällytettävä pääasialliseen nähtävissä 
olevaan kenttään. Ne on esitettävä 
tarvittaessa yhtenä kokonaisuutena 
selkeässä muodossa seuraavassa 
järjestyksessä: energia, rasva, tyydyttyneet 
rasvahapot, hiilihydraatit (mukaan luettuna 
erityisviittaus sokereihin) ja suola.
1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
olisi esitettävä pakkauksen etupuolen 
oikeaan alalaitaan sijoitettavassa 
kehyksessä 1,5 mm:n kirjasinkoolla sekä 
graafisena esityksenä, joka ilmoittaa 
ravintoarvot prosenttisosuuksina 
liitteessä XI olevassa B osassa 
vahvistetuista saannin vertailuarvoista ja 
ilmaistuina kilokaloreina (kcal) 
100 grammaa/millilitraa tai tarvittaessa 
annosta kohti.
Tätä graafista esitystä ei pitäisi soveltaa 
elintarvikkeisiin, joiden pakkauksen tai 
astian suurin pinta-ala on alle 80 cm2.

2. Edellä 29 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä 
ravintoarvoilmoitus on annettava yhtenä 

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

paikassa ja 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen osalta soveltuvin 
osin liitteessä XIII olevassa C osassa 
säädetyssä esitysjärjestyksessä.

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

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

3. Jos pakollinen ravintoarvoilmoitus 
esitetään yhdessä 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja ravintoaineita koskevan 
ilmoituksen kanssa, ilmoitukseen 
sisältyvät tiedot energiasta ja 
ravintoaineista on esitettävä soveltuvin 
osin liitteessä XIII olevassa C osassa 
säädetyssä esitysjärjestyksessä.
4. Tapauksissa, joissa tuotteessa olevan 
energian tai ravintoaineen
(ravintoaineiden) määrä on vähäpätöinen, 
kyseisiä osia koskeva ravintoarvoilmoitus 
voidaan korvata esimerkiksi maininnalla 
’Sisältää vähäisiä määriä ...’ lähellä 
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on.

4. Tapauksissa, joissa tuotteessa olevan 
energian tai ravintoaineen
(ravintoaineiden) määrä on vähäpätöinen, 
kyseisiä osia koskeva ravintoarvoilmoitus 
voidaan korvata esimerkiksi maininnalla 
’Sisältää vähäisiä määriä ...’ lähellä 
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on. Jos 
tuote ei sisällä lainkaan energiaa tai yhtä 
tai useampaa ravintoainetta, näitä tietoja 
koskeva ravintoarvoilmoitus voidaan 
korvata maininnalla 'Ei sisällä lainkaan 
...', joka sijoitetaan lähelle 
ravintoarvoilmoitusta, jos sellainen on 
esitetty.

5. Ravintoarvoilmoituksen esittämisessä 
voidaan käyttää graafisia muotoja tai 
tunnuksia 44 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, 
edellyttäen että seuraavat olennaiset 
vaatimukset täyttyvät:
a) tällaiset esitysmuodot eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan; ja
b) on oltava näyttöä siitä, että 
keskivertokuluttaja ymmärtää tällaisia 
esitysmuotoja.
6. Komissio voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
koskevat muita kuin 5 kohdassa 

6. Komission olisi vahvistettava sääntöjä, 
jotka koskevat erityisesti 1 a kohtaan 
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tarkoitettuja ravintoarvoilmoituksen
esittämisen muita näkökohtia. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

liittyviä ravintoarvoilmoituksen esittämisen 
näkökohtia. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, päätetään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
samaan nähtävissä olevaan kenttään. Ne 
on esitettävä seuraavassa järjestyksessä: 
energia, proteiini, hiilihydraatit (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin), rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, ravintokuitu ja 
natrium. 

Jos tilaa on, nämä tiedot on esitettävä 
taulukon muodossa, numeroarvot 
suorassa linjassa. Jos tilaa ei ole, ne on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.
Lisäksi 29 artiklan 1 kohdan mukainen 
energiamäärä ja 31 artiklan 3 kohdan 1 
alakohdan mukainen prosenttisosuus 
energian viitemäärästä on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan 
kenttään. Se on ilmoitettava määränä 
annosta kohti. 

Or. en

Perustelu

Energiasisältö on kuluttajien kannalta ratkaisevan tärkeä tieto, kun he valitsevat 
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elintarvikkeita terveellisen ruumiinpainon säilyttämistä varten. Siitä syystä energiamäärä ja 
prosenttiosuus viitemäärästä olisi esitettävä pakkauksen etupuolella. Koska ilmaus 100 
grammaa/millilitraa kohti sisältyy jo pakolliseen ravintotaulukkoon, pakkauksen etupuolella 
energiamäärä olisi ilmaistava annosta kohti. Näin kuluttajat voivat tehdä tietoisia 
ruokavaliota koskevia valintoja yksilöllisten tarpeidensa perusteella ja yhdellä silmäyksellä 
selviävien todenperäisten tietojen perusteella ja arvioida tuotteen aseman päivittäisessä 
ruokavaliossaan.

Tarkistus 459
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

1. Kaikki merkintätiedot on esitettävä yhdessä nähtävissä olevassa kentässä. Kuluttajat ovat 
oppineet tietämään yli 30 vuoden ajan, että tärkeät tiedot löytyvät pakkauksen takapuolelta.

2. Yksinkertaistaminen
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Tarkistus 460
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen.

Tarkistus 461
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa
vahvistettujen ravintoarvoilmoitusta 
koskevien tietojen on oltava kokonaan 
näkyvissä samanaikaisesti yhdessä 
paikassa olevassa taulukossa. Pakolliset 
tiedot on esitettävä seuraavassa 
järjestyksessä: energia, rasva, tyydyttyneet 
rasvahapot, suola ja sokerit. Vapaaehtoiset 
lisätiedot on esitettävä liitteen XIII 
mukaisessa järjestyksessä.

Or. de
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Perustelu

Tietoja ei ole välttämätöntä esittää pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä. Tiedoista 
kiinnostunut kuluttaja voi lukea tiedot, vaikka ne olisivat toisella puolella. Olisi kuitenkin 
säädettävä, että tiedot on esitettävä taulukkomuodossa. 

Tarkistus 462
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 29 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 463
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. 
Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa 

1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
seuraavat tiedot, jotka liittyvät pakolliseen 
ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä 
pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään:
energiasisältö sekä rasvan, tyydyttyneiden 
rasvahappojen, sokereiden ja suolan 
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seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, 
tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit 
(mukaan luettuna erityisviittaus 
sokereihin) ja suola.

määrät. Ne on esitettävä yhtenä 
kokonaisuutena selkeässä muodossa edellä 
yksilöidyssä järjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa 29 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 464
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa
vahvistettujen ravintoarvoilmoitusta 
koskevien tietojen on oltava kokonaan 
näkyvissä samanaikaisesti yhdessä 
paikassa olevassa taulukossa. Pakolliset 
tiedot on esitettävä seuraavassa 
järjestyksessä: energia, proteiini, 
ravintokuidut, rasva, (mukaan luettuna 
erityisviittaus tyydyttyneisiin 
rasvahappoihin) hiilihydraatit (mukaan 
luettuna erityisviittaus sokereihin), suola.
Vapaaehtoiset lisätiedot on esitettävä 
liitteen XIII mukaisessa järjestyksessä.

Or. de

Perustelu

Energiasisältöä ja ravintoaineita koskevia tietoja ei tarvitse esittää pääasiallisessa nähtävillä 
olevassa kentässä, mutta ne on esitettävä yhtenä kokonaisuutena ja selkeässä muodossa. 



AM\800408FI.doc 95/120 PE431.137v01-00

FI

Tarkistus 465
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja liitteessä XI olevan B osan 
mukainen energiasisällön merkintä (kcal) 
on 34 artiklan 1 kohdan mukaisen 
esitystavan ohella esitettävä 
100 grammaa/millilitraa kohti ja 
tarvittaessa annosta kohti 31 artiklan 
2 kohdan mukaisesti pakkauksen 
etupuolella näkyvällä ja luettavalla 
tavalla kehyksen sisällä.

Or. de

Perustelu

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.

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

Tarkistus 466
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja liitteessä XI olevan B osan 
mukainen energiasisällön merkintä (kcal) 
on 34 artiklan 1 kohdan mukaisen 
esitystavan ohella esitettävä 
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100 grammaa/millilitraa kohti ja annosta 
kohti 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
oikealla alhaalla pakkauksen etupuolella 
vähintään 3 mm:n kirjasintyyppiä 
käyttäen ja kehyksen sisällä.

Or. de

Perustelu

Energiasisältö on lisäksi sijoitettava kaikissa tuotteissa pakkauksen etupuolelle samaan ja 
näkyvään paikkaan, jotta kuluttaja pystyy havaitsemaan sen ensisilmäyksellä.

Tarkistus 467
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Proteiini- ja transrasvapitoisuus ovat kuluttajille merkittäviä tietoja ja siksi niiden esittämisen 
pakkauksen takapuolella olisi oltava pakollista. On myös tärkeää erotella keinotekoiset ja 
luontaiset transrasvat, sillä tuottajat voivat vaikuttaa keinotekoisten transrasvojen määrään.
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Tarkistus 468
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja liitteessä XI olevan B osan 
mukainen energiasisällön merkintä (kcal) 
on 34 artiklan 1 kohdan mukaisen 
muodon ohella esitettävä 
100 grammaa/millilitraa kohti tai annosta 
kohti 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
pakkauksen etupuolella. 

Or. de

Perustelu

Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä esittelijän tarkistuksen 135 kanssa. Kuluttajien kannalta 
kalorimäärä on olennaisin ravintotieto. Valmistajien on halutessaan jatkossakin voitava 
ilmoittaa nämä tiedot 100 grammaa/millilitraa taikka annosta kohti etupuolella.

Tarkistus 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior

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

Tarkistus 470
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Liitteessä XIII a määritetään 
tuoteryhmät, joita koskevien 
ravintotietojen esittäminen 
monivärikoodijärjestelmän käyttäen on 
pakollista. 

1 kohdassa tarkoitetut mainittuihin 
tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden 
ravintoainemäärät on ilmoitettava 
pakkauksen etupuolella 
monivärikoodijärjestelmää käyttäen. 
Kuhunkin sisällön 100 grammaan tai 100 
millilitraan viittaavan vihreän, keltaisen 
ja punaisen värin avulla osoitetaan, onko 
elintarvikkeessa vähän, kohtalaisesti vai 
runsaasti kyseisiä ravintoaineita. 

Viitemäärät, joilla ilmoitetaan, että 
mainittujen ravintoaineiden määrät ovat 
runsaita, kohtalaisia tai vähäisiä, 
määritetään Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
lausunnon perusteella ennen kuin 29–
34 artiklaa aletaan soveltaa.
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Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 471
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus 
voidaan esittää vaakasuorilla riveillä.
Jos ravintoarvoilmoitus on pakollinen 
liitteessä IV luetelluissa elintarvikkeissa 
niihin sisältyvän ravitsemus- tai 
terveysväittämän takia, 
ravintoarvoilmoituksen ei tarvitse olla 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Or. de
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Perustelu

Vaatimus, että pakollisen ravintoarvoilmoituksen on oltava pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä, on mahdoton toteuttaa pienissä pakkauksissa (esimerkiksi purukumeissa). 
Jos liitteessä IV mainituissa elintarvikkeissa on terveysväittämä, ne olisi vapautettava 
velvollisuudesta esittää ravintoarvoilmoitus pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä.

Tarkistus 472
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Jos ravintoarvoilmoitus on pakollinen 
liitteessä IV luetelluissa elintarvikkeissa 
niihin sisältyvän ravitsemus- tai 
terveysväittämän takia, 
ravintoarvoilmoituksen ei tarvitse olla 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Or. de

Perustelu

Liitteessä IV luetelluista elintarvikkeista ei tarvitse esittää ravintoarvoilmoitusta, koska ne 
eivät sisällä merkittäviä määriä asetuksen piiriin kuuluvia ravintoarvoja. Asetuksen (EY) N:o 
1924/2006 7 artiklan mukaisesti ja käsillä olevan asetusehdotuksen 17 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti kaikista elintarvikkeista – myös liitteessä IV luetelluista elintarvikkeista – on 
esitettävä 29 artiklan 1 ja 2 kohdan ravintoaineiden osalta ravintoarvoilmoitus, jos niihin 
sisältyy ravitsemus- tai terveysväittämä. Pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään 
sijoitettava ravintoarvoilmoitus on mahdoton toteuttaa pienissä pakkauksissa.
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Tarkistus 473
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 29 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä 
ravintoarvoilmoitus on annettava yhtenä 
kokonaisuutena yhdessä paikassa ja 
soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C 
osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä.
Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.

2. Edellä 29 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä 
ravintoarvoilmoitus on annettava yhtenä 
kokonaisuutena pakkauksen takapuolella
liitteessä XIII olevassa C osassa säädetyssä 
esitysjärjestyksessä. Tämä
ravintoarvoilmoitus on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 
jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä.

Or. en

Perustelu

Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen.

Tarkistus 474
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä, se on esitettävä taulukon 
muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, 

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

jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus 
voidaan esittää vaakasuorilla riveillä.
Jos ravintoarvoilmoitus on pakollinen 
liitteessä IV luetelluissa elintarvikkeissa 
niihin sisältyvän ravitsemus- tai 
terveysväittämän takia, 
ravintoarvoilmoituksen ei tarvitse olla 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Or. de

Perustelu

Vaatimus, että pakollisen ravintoarvoilmoituksen on oltava pääasiallisessa nähtävissä 
olevassa kentässä, on mahdoton toteuttaa pienissä pakkauksissa (esimerkiksi purukumeissa). 
Jos liitteessä IV mainituissa elintarvikkeissa on terveysväittämä, ne olisi vapautettava 
velvollisuudesta esittää ravintoarvoilmoitus pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä.

Tarkistus 475
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Liittyy 29 artiklaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistus 476
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pakollinen ravintoaineilmoitus on esitettävä myös pakkauksen takapuolella yhdessä 
vapaaehtoisen ravintoaineilmoituksen kanssa muutetun 34 artiklan 2 kohdan noudattamisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 477
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Joidenkin tuotteiden ravintoarvo on nolla tai lähellä nollaa (esimerkkeinä makeutetut 
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kivennäisvedet ja Coca Cola light). Mainituissa tapauksissa valmistajien olisi voitava 
ilmoittaa yksinkertaisesti siitä, että tuote sisältää vähäpätöisen määrän ravintoaineita, sen 
sijaan että valmistaja joutuu antamaan täydellisen selosteen.

Tarkistus 478
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio esittää viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
arviointikertomuksen 1-6 kohdassa 
tarkoitetussa esitysmuodossa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 479

Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Luku V – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeita koskevat vapaaehtoiset 
tiedot

Pakollinen alkuperämerkintä

Or. it
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Tarkistus 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 481
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun tämän asetuksen kattamat 
elintarvikkeita koskevat tiedot annetaan 
vapaaehtoisesti, tietojen on oltava tässä 
asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien 
erityisvaatimusten mukaisia. Kun 9 ja 10 
artiklassa tarkoitetut elintarvikkeita 
koskevat tiedot annetaan 
pakkaamattomista elintarvikkeista, siinä 
yhteydessä on noudatettava kansallista
lainsäädäntöä 13 artiklan 4 kohdan ja 41 
artiklan mukaisesti.
1 a. Vapaaehtoisia tietoja ei saa asettaa 
esille siten, että siitä on haittaa pakollisia 
tietoja varten käytettävissä olevalle tilalle.

Or. en
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Perustelu

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

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

Tarkistus 482
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hyviä tiedotuskäytänteitä koskeva 7 artikla on tärkein perusta vapaaehtoisille 
tiedotusjärjestelmille.
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Tarkistus 483
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ellei 35 artiklan 1 kohdan 
säännöksistä muuta johdu, tietyille 
kohderyhmille, esimerkiksi lapsille, 
tarkoitettuja täydentäviä vapaaehtoisia 
ravintoarvotietoja saa esittää jatkossakin 
sillä edellytyksellä, että nämä erityiset 
viitemäärät on todistettu tieteellisesti, eivät 
johda kuluttajaa harhaan ja ovat tässä 
asetuksessa vahvistettujen yleisten ehtojen 
mukaisia.

Or. de

Perustelu

Liitteessä XI olevan B osan mukaiset viitemäärät ilmaistaan keskivertoaikuisen tarvitsemina 
määrinä. Näistä poikkeavat viitemäärät, jotka teollisuudenala on jo ottanut käyttöön ja jotka 
on tutkittu tieteellisesti, olisi edelleen sallittava täydentävinä tietoina, kun on kyse tietyille 
kohderyhmille, esimerkiksi lapsille, suunnatuista tuotteista.

Tarkistus 484
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos mahdolliset 9 artiklassa mainitut 
pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 
tiedot tai osa niistä ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti, mainittujen tietojen tai 
osan niistä on oltava tämän asetuksessa 
säädettyjen asianmukaisten erityisten 
säännösten mukaisia. 

Or. en
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Perustelu

Ravintotietojen antaminen pakkaamattomista elintarvikkeista ja ravitsemusliikkeiden kautta 
myytävistä elintarvikkeista on yleistymässä. Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevia tietoja 
koskevien en säädösten on oltava joustavia, koska tarjoiluolosuhteet ovat vaihtelevia ja koska 
fyysinen myyntiympäristö määrää sen, missä määrin ravintotietoja voidaan esittää. Tässä 
asetuksessa yrittäjille on suotava vapaaehtoinen mahdollisuus esittää annoskohtaiset 
ravintomäärätiedot.

Tarkistus 485
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Säännös on tarpeen avoimuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 486
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön, kuten 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi 
tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
509/2006 ja maataloustuotteiden ja 
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tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. 

elintarvikkeiden maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten 
suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 
annetun asetuksen (EY) N:o 510/2006, 
mukaisesti 4 kohtaa on sovellettava, kun 
elintarvikkeen alkuperämaa tai 
lähtöisyyspaikka ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti tarkoituksena tiedottaa 
kuluttajille, että elintarvike on peräisin tai 
tulee Euroopan yhteisöstä tai tietystä 
maasta tai paikasta. Tällöin merkintä 
esitetään "Valmistettu EU:ssa 
(jäsenvaltiossa)" -muodossa. Lisäksi 
voidaan ilmoittaa alueen nimi. Mainittu 
alkuperämaan tai alkuperäalueen 
ilmoittaminen ei saa haitata 
sisämarkkinoiden toimintaa. 

Or. en

Perustelu

Alueen nimellä otetaan huomioon useiden kuluttajien toiveet alueellisia erikoisuuksia 
koskevista merkinnöistä. "Valmistettu EU:ssa" -merkintä kuvaa asiasta annetun yhteisön 
elintarvikelainsäädännön noudattamista, ja tämä tieto voi olla kuluttajia kiinnostava. 

Lisäksi mainittu alkuperämaan tai alkuperäalueen ilmoittaminen ei saa haitata 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus 487
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 488
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Alkuperä olisi voitava esittää myös maan ja paikan väliin sijoittuvalla tarkkuudella.

Tarkistus 489
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos 9 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen pakollisten vaatimusten lisäksi annetaan 
tietoja elintarvikkeen ainesosan alkuperämaasta, tietojen olisi oltava 35 artiklan 2 kohdan 
säännösten mukaisia.

Tarkistus 490
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Rajoittamatta merkintöjen soveltamista 
yhteisön erityislainsäädännön, erityisesti 
20 päivänä maaliskuuta 2006 annettujen 
neuvoston asetusten (EY) N:o 509/2006 ja 
510/2006 ja 9 artiklan 1 kohdan i a 
alakohdan, mukaisesti 3 ja 4 kohtaa on 
sovellettava, kun elintarvikkeen 
alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka 
ilmoitetaan vapaaehtoisesti tarkoituksena 
tiedottaa kuluttajille, että elintarvike on 
peräisin tai tulee Euroopan yhteisöstä tai 
tietystä maasta tai paikasta. Tällöin 
merkintä esitetään "Valmistettu EU:ssa 
(jäsenvaltiossa)" -muodossa. Lisäksi 
voidaan ilmoittaa alueen nimi. 

Or. en

Perustelu

Alueen nimellä otetaan huomioon useiden kuluttajien toiveet alueellisia erikoisuuksia 
koskevista merkinnöistä. "Valmistettu EU:ssa (jäsenvaltiossa)" -merkintä kuvaa asiasta 
annetun yhteisön elintarvikelainsäädännön noudattamista ja tämä tieto voi olla kuluttajia, 
myös yhteisön ulkopuolella asuvia kuluttajia, kiinnostava.
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Tarkistus 491
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Alkuperää koskevat tiedot on 
ilmoitettava, jos elintarviketta koskevat 
muut tiedot ovat harhaanjohtavia tai 
virheellisiä.

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

Or. fr

Perustelu

Uusi sanamuoto tekee asetuksesta johdonmukaisen luomuasetuksen N:o 834/2007 kanssa ja 
antaa kuluttajalle mahdollisuuden saada tieto, jos muut tiedot ovat virheellisiä. Sellaisia 
turhia tietoja ei siis ole, jotka haittaisivat muiden, tärkeämpien tietojen luettavuutta.

Tarkistus 492
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kustakin eri paikasta, jossa eläimet ovat 
syntyneet ja ne on kasvatettu ja 
teurastettu.

Or. en

Perustelu

Siipikarjan, porsaan, lampaan ja naudan lihan osalta alkuperämaamerkinnän tulisi olla 
pakollinen. Näin ollen 35 artiklan 4 kohta, jossa määritellään yksityiskohtaisesti lihan 
alkuperämaan vapaaehtoista ilmoittamista koskevat säännöt, on menettänyt 
ajankohtaisuutensa. Asianomaiset säännöt sisällytetään 9 artiklan 1 kohdan i alakohtaan.

Tarkistus 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Viskin alkuperämaa on aina 
ilmoitettava pääasiallisesti nähtävissä 
olevassa kentässä.  Jos viski on peräisin 
useammasta kuin yhdestä maasta, kaikki 
maat on ilmoitettava.

Or. en

Perustelu

Perinteisesti EU:ssa myytävän viskin pakkausmerkinnät kertovat alkuperämaan, ja kuluttajat 
pitävät tätä tietoa varsin tärkeänä.  Joistakin viskeistä ei ilmoiteta alkuperämaata, mutta 
niistä käytetään muita ilmauksia, joiden avulla annetaan ymmärtää, että ne ovat peräisin 
jostakin merkittävästä viskintuottajamaasta.  Siksi on paikallaan kuluttajien 
harhaanjohtamisen välttämiseksi, että kaikkien EU:ssa myytävien viskien alkuperämaa 
ilmoitetaan.
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Tarkistus 494
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Viskin alkuperämaa on aina 
ilmoitettava pääasiallisesti nähtävissä 
olevassa kentässä. Jos viski on peräisin 
useammasta kuin yhdestä maasta, kaikki 
maat on ilmoitettava.

Or. en

Perustelu

EU:ssa myytävän viskin merkinnät sisältävät perinteisesti alkuperämaan, ja siihen kuluttajat 
kiinnittävät erityisesti huomiota. Joissakin viskeissä, joiden alkuperää ei ilmoiteta, käytetään 
harhaanjohtavasti muita alkuperämerkintöjä, jotka viittaavat merkittävimpiin 
viskintuottajamaihin. Siksi on paikallaan kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi, että 
kaikkien EU:ssa myytävien viskien alkuperämaa ilmoitetaan. 

Tarkistus 495
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä 1–5 kohdan 
mukaisesti vapaaehtoisesti annettavien 
tietojen käyttöä koskevista ehdoista ja 
perusteista. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 

Or. en



AM\800408FI.doc 115/120 PE431.137v01-00

FI

Perustelu

Tämä säännös kytkeytyy ainoastaan edeltäviin kohtiin.

Tarkistus 496
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kasvis- ja vegaaninen -ilmauksia ei ole toistaiseksi suojattu oikeudellisesti. Tämä tarkoittaa 
käytännössä, että kukin tuottaja voi merkitä tuotteensa kasvistuotteeksi, vaikka se ei sitä 
olisikaan. Edellä olevan määritelmän on esittänyt – vuosien keskustelun jälkeen – Ison-
Britannian elintarvikealan standardivirasto.

Tarkistus 497
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Yhteinen myönteinen ravintotunnus

1. Komissio vahvistaa ...* mennessä 
yhteisen myönteisen ravintotunnuksen, 
jonka avulla kuluttaja voi tunnistaa 
kunkin elintarvikeryhmän 
terveellisemmän vaihtoehdon.
Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Yhteisen myönteisen ravintotunnuksen 
käyttöön oikeutettujen elintarvikkeiden on 
täytettävä komission määrittämät 
vaatimukset, ja niiden on oltava 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
4 artiklassa määriteltyjen 
ravintosisältöprofiilien mukaisia.
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3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten määrittelyssä otetaan 
huomioon erityisesti
a) elintarvikkeen yleinen 
ravitsemuksellinen koostumus ja 
sellaisten ravintoaineiden esiintyminen, 
joiden on tieteellisesti tunnustettu 
vaikuttavan terveyteen;
b)  elintarvikkeen (tai elintarvikeryhmien) 
tehtävä ja merkitys sekä sen arvo väestön 
tai soveltuvin osin tiettyjen riskiryhmien, 
kuten lasten, ruokavaliossa.
Vaatimusten on perustuttava tieteelliseen 
tietoon ruokavaliosta ja ravitsemuksesta 
ja niiden yhteydestä terveyteen.
Vaatimuksia määrittäessään komissio 
pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
antamaan 12 kuukauden kuluessa 
asianmukaiset tieteelliset suositukset.
___________

*1 päivänä tammikuuta kolmantena 
tämän asetuksen hyväksymispäivää 
seuranneena vuonna.
1 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Perustelu

Yhteinen myönteinen ravintotunnus auttaisi kuluttajia tunnistamaan terveellisemmät 
vaihtoehdot elintarvikkeiden joukosta. Myönteisellä tunnuksella varustettu elintarvike voisi 
esimerkiksi sisältää vähemmän rasvaa, sokereita ja enemmän ravintokuituja kuin 
samantyyppiset ilman myönteistä tunnusta myytävät elintarvikkeet. Myönteisen tunnuksen 
avulla kuluttaja voi ostohetkellä valita terveellisemmän vaihtoehdon yhdellä silmäyksellä. 

Tarkistus 499
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Komission määrittää 1 päivään 
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tammikuuta 20xx mennessä (kolmen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä) 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
yhteisen myönteisen ravintotunnuksen, 
jotta kuluttaja voi tunnistaa kunkin 
elintarvikeryhmän terveellisimmän 
vaihtoehdon.
2. Yhteisen myönteisen ravintotunnuksen 
käyttöön oikeutettujen elintarvikkeiden on 
täytettävä komission määrittämät 
vaatimukset.
3. Edellä 2 kohdan mukaisten 
vaatimusten määrittämisessä on otettava 
huomioon erityisesti:
a) elintarvikkeen yleinen 
ravitsemuksellinen koostumus ja 
sellaisten ravintoaineiden esiintyminen, 
joiden on tieteellisesti tunnustettu 
vaikuttavan terveyteen;
b) elintarvikkeen (tai elintarvikeryhmien) 
tehtävä ja merkitys sekä hyöty väestön 
ruokavaliossa.
Vaatimusten on perustuttava tieteelliseen 
tietämykseen ruokavaliosta ja 
ravitsemuksesta ja niiden yhteydestä 
terveyteen. Vaatimusten määrittämisen 
yhteydessä komissio pyytää virastoa 
antamaan asianmukaiset tieteelliset 
lausunnot 12 kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Komission määrittää 1 päivään 
tammikuuta 20xx mennessä (kolmen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä) 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
yhteisen myönteisen ravintotunnuksen, 
jotta kuluttaja voi tunnistaa kunkin 
elintarvikeryhmän terveellisimmän 
vaihtoehdon.
2. Yhteisen myönteisen ravintotunnuksen 
käyttöön oikeutettujen elintarvikkeiden on 
täytettävä komission määrittämät 
vaatimukset 49 artiklan 3 kohdassa 
määrättyä menettelyä noudattaen.
3. Edellä 2 kohdan mukaisten 
vaatimusten määrittämisessä on otettava 
huomioon erityisesti:
a) elintarvikkeen yleinen 
ravitsemuksellinen koostumus ja 
sellaisten ravintoaineiden esiintyminen, 
joiden on tieteellisesti tunnustettu 
vaikuttavan terveyteen;
b) elintarvikkeen (tai elintarvikeryhmien) 
tehtävä ja merkitys sekä hyöty väestön 
ruokavaliossa.
Vaatimusten on perustuttava tieteelliseen 
tietämykseen ruokavaliosta ja 
ravitsemuksesta ja niiden yhteydestä 
terveyteen.
Vaatimusten määrittämisen yhteydessä 
komissio pyytää virastoa antamaan 
asianmukaiset tieteelliset lausunnot 
12 kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
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lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

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

Tarkistus 501
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla
Esittäminen

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi tämä tarkistus siirtää asianomaisen vaatimuksen 35 artiklaan ilman 
merkittäviä muutoksia.


