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Tarkistus 502
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus käyttää halutessaan pakollista väreihin perustuvaa 
merkintäjärjestelmää.

Tarkistus 503
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 504
Struan Stevenson

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

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset toimenpiteet eivät saa muodostaa 
esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

EU:n merkintäsääntöjen konsolidointia ja yksinkertaistamista koskevan uuden asetuksen 
yhteydessä ja paremman sääntelyn suunnitelman mukaisesti on aiheellista esittää vaatimus, 
että uudet säännöt eivät estä vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 505
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on liian rajoittava ja se ei vastaa 9 artiklan 1 kohdan i alakohtaan tehtyä 
tarkistusta.
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Tarkistus 506
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 507
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Kansalliset määräykset erityisistä 

esitysmuodoista
Jäsenvaltiot voivat 34 artiklassa 
määriteltyjen vaatimusten lisäksi ottaa 
käyttöön pakollisen järjestelmän, jossa 
ravintoainesisältöä koskevat lisätiedot 
esitetään värien ja tekstien avulla.
Kyseiset kansalliset järjestelmät on 
kehitettävä tämän asetuksen II ja 
III luvussa määriteltyjen yleisten 
periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti, 
ja niissä on otettava huomioon 
riippumattomien kuluttajatutkimusten ja 
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sidosryhmien laajamittaisen kuulemisen 
tulokset.
Komissio kannustaa tietojenvaihtoon 
jäsenvaltioiden välillä ja komission 
kanssa asioissa, jotka liittyvät kansallisten 
järjestelmien hyväksymiseen ja 
täytäntöönpanoon, ja helpottaa tällaista 
tietojenvaihtoa. Komissio kannustaa 
sidosryhmiä osallistumaan tällaiseen 
tietojenvaihtoon.
Komissio toteuttaa (seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä päivänä 5 vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta) arvioinnin 
kuluttajien tavasta käyttää ja ymmärtää 
erilaisia kansallisia järjestelmiä, jotta 
voidaan määritellä parhaiten toimiva ja 
eurooppalaisille kuluttajille 
käyttökelpoisin järjestelmä. Tämän 
arvioinnin perusteella komissio antaa 
ehdotuksen pakkauksen etupuolen 
merkintöjä koskevasta yhtenäisestä 
Euroopan laajuisesta järjestelmästä.

Or. en

Perustelu

Riippumattomien tutkimusten perusteella kuluttajat pitävät eniten ravintoainesisältöä 
koskevasta järjestelmästä, jossa käytetään erilaisia värikoodeja. Jäsenvaltioiden on siksi 
saatava mahdollisuus ottaa tietyn ajanjakson ajaksi käyttöön kansallisia järjestelmiä, joista 
parhaiten toimiva on ajan kanssa tarkoitus ottaa käyttöön myös Euroopan tasolla. 

Tarkistus 508
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Edellä 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
asetettujen vaatimusten lisäksi 
jäsenvaltiot voivat 42 artiklassa 
määriteltävällä menettelyllä päättää 
antavansa vapaaehtoisesti lisätietoja 
ravintoainesisällöstä käyttämällä muita 
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ilmaisumuotoja edellyttäen, että
– tällaiset kansalliset järjestelmät 
kehitetään tämän asetuksen II ja 
III luvussa määriteltyjen yleisten 
periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti;

– jäsenvaltioiden ajamilla järjestelmillä 
tuetaan riippumattomien 
kuluttajatutkimusten ja laajamittaisten 
sidosryhmien kuulemisten tuloksia 
kuluttajien kannalta parhaiten toimivista 
vaihtoehdoista;
– se perustuu joko yhdenmukaistettuihin 
saannin vertailuarvoihin tai niiden 
puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn 
tieteelliseen näyttöön energian tai 
ravintoaineiden saannista.
Komissio helpottaa kansallisten 
järjestelmien perustamista ja 
täytäntöönpanoa koskevien tietojen 
vaihtoa ja kannustaa kaikkien 
sidosryhmien osallistumista tähän 
prosessiin. Komissio asettaa myös kaikki 
nämä tiedot yleisön saataville. 

Komissio toteuttaa (seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä päivänä 5 vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta) arvioinnin 
kuluttajien tavasta käyttää ja ymmärtää 
erilaisia kansallisia järjestelmiä, jotta 
voidaan määritellä parhaiten toimiva ja 
eurooppalaisille kuluttajille 
käyttökelpoisin järjestelmä. Tämän 
arvioinnin perusteella komissio antaa 
kertomuksen, joka lähetetään Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on halutessaan oltava mahdollisuus edistää ravintoainesisältöä koskevien 
lisätietojen antamista vapaaehtoisesti toisenlaisten esitysmuotojen avulla. 
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Tarkistus 509
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 510
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Alkoholijuomien ainesosien luetteloimisen olisi oltava pakollista. 20 artiklan e kohdan 
poistaminen tekee 40 artiklasta tarpeettoman.

Tarkistus 511
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

40 a artikla
40 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai 
pitää yllä kansallisia toimia, joilla 
asetetaan sitovia lisäsäädöksiä niille 
elintarvikealan toimijoille, jotka 
vapaaehtoisesti ilmoittavat merkinnöillä 
elintarvikkeiden erityisominaisuuksista.

Or. en

Perustelu

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Neuvoston teksti Tarkistus

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

1. Kun elintarviketta myydään lopulliselle 
kuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltiot 
voivat antaa tarkempia sääntöjä siitä, 
kuinka 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetut tiedot, joiden antamista 
saatetaan vaatia, on esitettävä.

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

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 513
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Neuvoston teksti Tarkistus

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

loppukuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
pakataan itse myyntipaikalla ostajan 
pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi 
välitöntä myyntiä varten:

a) ainoastaan 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen tietojen 
antaminen on pakollista;
b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen muiden 
tietojen antaminen ei ole pakollista, 
elleivät jäsenvaltiot vahvista sääntöjä, 
joissa vaaditaan kaikkien tai joidenkin 
kyseisten tietojen antamista.

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

2. Jäsenvaltiot voivat antaa tarkempia 
sääntöjä siitä, kuinka 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on asetettava saataville.

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

3. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle 1 kohdan 
a alakohdassa ja 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat 
säädökset kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään tilannetta, jossa jäsenvaltio olisi velvoitettu hyväksymään 
lainsäädäntö estääkseen asetuksen mahdollisen soveltamisen pakkaamattomiin 
elintarvikkeisiin.

Tarkistuksella pyritään säilyttämään tilanne ennallaan. Pakkaamattomat elintarvikkeet 
kuuluvat lainsäädännön soveltamisalaan, mutta jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin, jotta 
sitä todellakin sovellettaisiin niihin (opt-in), kun pidetään mielessä, että jäsenvaltioita ei 
voida vapauttaa pakollisesta allergeenitietojen ilmoittamisesta pakkaamattomien 
elintarvikkeiden tapauksessa. 
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Tarkistus 514
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
41 artikla 

Neuvoston teksti Tarkistus

Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat 
kansalliset toimenpiteet

Pakkaamattomat elintarvikkeet

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

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

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

2. 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen muiden 
tietojen antaminen ei ole pakollista, 
elleivät jäsenvaltiot vahvista sääntöjä, 
joissa vaaditaan kaikkien tai joidenkin 
kyseisten tietojen tai tiedon osien 
antamista.

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

Or. en

Perustelu

Koska pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöissä ilmenee vääjäämättä hankaluuksia, 
niitä varten olisi periaatteessa myönnettävä poikkeus useimmista merkintävaatimuksista 
allergeenitietoja lukuun ottamatta.  Jäsenvaltioille olisi suotava joustovaraa päättää, kuinka 
tiedot saatetaan parhaiten kuluttajien saataville.
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Tarkistus 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

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

1. Kun elintarviketta myydään 
loppukuluttajalle tai suurtalouksille 
pakkaamattomana tai kun elintarvike 
tuotetaan tai pakataan itse myyntipaikalla 
ostajan pyynnöstä taikka pakataan 
valmiiksi välitöntä myyntiä varten:

a) 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen antaminen on 
pakollista;
b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen muiden 
tietojen antaminen ei ole pakollista, 
elleivät jäsenvaltiot vahvista sääntöjä, 
joissa vaaditaan kaikkien tai joidenkin 
kyseisten tietojen antamista.

Jäsenvaltioiden vahvistamissa säännöissä 
on varmistettava, että elintarvikealan 
toimijoiden pakkaamattomien 
elintarvikkeiden osalta antamissa 
tiedoissa on riittävästi tietoa kuluttajalle 
tai suurtalouksille.

Or. en

Perustelu

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

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



PE431.151v01-00 14/51 AM\800455FI.doc

FI

Tarkistus 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat antaa tarkempia 
sääntöjä siitä, kuinka 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot on asetettava saataville.

Or. en

Tarkistus 517
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
vaatimatta joidenkin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamista, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa ja 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 
edellyttäen että kuluttaja tai suurtalous saa 
silti riittävät tiedot.

Or. de

Perustelu

Pakkaamattomien elintarvikkeiden allergeeneja ja energian määrää koskevien tietojen 
ilmoittaminen on pakollista
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Tarkistus 518
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että 10 artiklassa viittauksen kohteena olevan liitteen III "Elintarvikkeet, joiden 
merkinnöissä on oltava yksi tai useampi lisätieto"(esimerkiksi tiettyihin kaasuihin pakatut 
elintarvikkeet, elintarvikkeet, joiden kofeiinipitoisuus on korkea jne.) vaatimukset pätevät 
myös pakkaamattomiin elintarvikkeisiin.

Tarkistus 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
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for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

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

Tarkistus 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta 

Neuvoston teksti Tarkistus

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

2. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdassa 
perustettua elintarvikeketjua ja eläinten 
terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa, 
jos se katsoo, että kuulemisesta on hyötyä, 
tai jos jokin jäsenvaltio sitä pyytää. Lisäksi 
komissio ottaa käyttöön kaikkia 
sidosryhmiä koskevan virallisen 
ilmoitusmenettelyn direktiivin 98/34/EY 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään avoimuutta ja vaaditaan kaikkien sidosryhmien kuulemista, kun 
merkintöjä koskevia uusia toimia otetaan käyttöön EU:n tasolla.

Tarkistus 521
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

5. Teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 

Poistetaan.
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noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY ei sovelleta toimenpiteisiin, 
jotka kuuluvat 1–4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoitusmenettelyn piiriin.

Or. en

Perustelu

42 artiklan 2 kohtaan ehdotetulla tarkistuksella otetaan käyttöön vaatimus avoimen 
ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta; menettely kattaisi kuluttajat ja tuottajat. Siksi on syytä 
poistaa vapautus uusien merkintävaatimusten virallisesta valvonnasta. 

Tarkistus 522
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, niistä päätetään valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 523
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä, suositella tai 
muutoin vahvistaa kansallisia järjestelmiä, 
kuten suosituksia, ohjeita, normeja tai 
muita sääntöjä, jäljempänä ’kansalliset 
järjestelmät’, joiden tarkoituksena on 
varmistaa seuraavien säännösten 
soveltaminen ja jotka ovat niissä esitettyjen 
olennaisten vaatimusten mukaisia:

Or. de

Tarkistus 524
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Säännös on välttämätön kansallisia järjestelmiä koskevan avoimuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 525
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

51a artikla

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 
muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Johtokunnassa on kuusitoista jäsentä, 
jotka neuvosto nimittää Euroopan 
parlamenttia kuultuaan komission 
laatimasta luettelosta, jossa on 
nimitettävien jäsenten määrää 
huomattavasti suurempi määrä 
ehdokkaita, sekä yksi komission edustaja. 
Kuudestatoista jäsenestä Euroopan 
parlamentti nimeää kaksi. Neljä jäsentä 
tulee kuluttajajärjestöjen ja muiden 
elintarvikeketjun toimijoiden keskuudesta. 
Komission laatima luettelo aiheellisine 
asiakirjoineen toimitetaan Euroopan 
parlamentille. Mahdollisimman pian ja 
kolmen kuukauden kuluessa tällaisesta 
tiedonannosta Euroopan parlamentti voi 
toimittaa kantansa neuvostolle, joka 
tämän jälkeen nimittää johtokunnan.
Johtokunnan jäsenet on nimitettävä siten, 
että varmistetaan mahdollisimman 
korkeat pätevyysvaatimukset, alan laaja 
asiantuntemus ja samalla 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
jakauma unionissa.

Or. en
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Tarkistus 526
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

51 a artikla
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla voimaantulopäivänä on 
palveluksessa vähemmän kuin 
50 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto 
ja/tai taseen loppusumma on enintään 
10 miljoonaa euroa, jolloin niitä 
sovelletaan [kuukauden ensimmäinen päivä 
5 vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen]
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alkaen.
Elintarvikkeet, jotka on laillisesti saatettu 
markkinoille tai varustettu 
pakkausmerkinnöin ennen [voimaantulon 
päivämäärä], mutta jotka eivät täytä 
tämän asetuksen vaatimuksia, voidaan 
pitää kaupan niiden 
vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai 
viimeiseen myyntipäivään saakka. 

Or. fr

Perustelu

On syytä käyttää eurooppalaista pk-yritysten määritelmää. Lisäksi on otettava huomioon 
varastojen hallinta.

Tarkistus 528
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, voidaan myydä edelleen 
kunnes varastot loppuvat.

Or. de
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Perustelu

Pk-yrityksiin ja niiden työntekijöiden määrään sovellettavia erityissäännöksiä on 
laajennettava, jos niiden halutaan olevan tehokkaita. Elintarvikkeita, jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on voitava myydä edelleen kunnes 
varastot loppuvat.  

Tarkistus 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen 29–34 artiklaa sovelletaan 
[kuukauden ensimmäinen päivä 3 vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen, 
lukuun ottamatta elintarvikkeita, jotka 
sellaiset elintarvikealan toimijat ovat 
merkinneet, joilla on palveluksessa 
vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden 
vuosiliikevaihto ja/tai taseen loppusumma 
on enintään 2 miljoonaa euroa.
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä omia 
säännöksiä, joita sovelletaan pieniin ja 
keskisuuriin elintarvikeyrityksiin.

Or. de

Perustelu

Myös pienet ja keskisuuret yritykset, joissa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden 
vuosiliikevaihto ja/tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa ja joilla on yksi tai 
useampi tuotantopaikasta riippumaton tytäryhtiö, olisi vapautettava merkintävaatimuksen 
noudattamiselta. Kyseisillä elintarvikeyrityksillä ei ole mahdollisuuksia esittää vaadittavia 
tietoja.
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Tarkistus 530
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
markkinoille saatettuja ja asetuksen 
vaatimusten vastaisia elintarvikkeita 
voidaan markkinoida kunnes varastot 
ovat loppuneet. Komissio voi kuitenkin 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja 
elintarvikealaa ja muita sidosryhmiä 
kuultuaan määritellä lopullisen 
määräajan, johon mennessä kaikkien 
elintarvikkeiden on varastojen 
loppumisesta tai viimeisestä 
käyttöpäivästä riippumatta täytettävä 
tämän asetuksen vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 531
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’ravintoarvoilmoituksella’ tai 
’ravintoarvomerkinnällä’ tarkoitetaan 
tietoa, jossa on

1. 'ravintoarvoilmoituksella' tai 
'ravintoarvomerkinnällä' tarkoitetaan tietoa, 
jossa ilmoitetaan

(a) energiasisältö; tai (a) energiasisältö; tai
(b) energiasisältö ja yksi tai useampi 
seuraavista ravintoaineista:

(b) energiasisältö ja yksi tai useampi 
seuraavista ravintoaineista ja niiden osista:

– rasva, – rasva,
– hiilihydraatti, – hiilihydraatti,
– ravintokuitu, – ravintokuitu,
– proteiini, – proteiini,
– suola, – suola,
– vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka on 
lueteltu liitteessä XI olevan A osan 1 
kohdassa ja joita esiintyy liitteessä XI 
olevan A osan 2 kohdassa määriteltyjä 

– vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka on 
lueteltu liitteessä XI olevan A osan 
1 kohdassa ja joita esiintyy liitteessä XI 
olevan A osan 2 kohdassa määriteltyjä 
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merkitseviä määriä. merkitseviä määriä.

Or. en

Tarkistus 532
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’transrasvalla’ tarkoitetaan rasvahappoja, 
joissa on vähintään yksi konjugoitumaton 
(vähintään yhden metyleeniryhmän 
erottama) hiili-hiili-kaksoissidos trans-
asemassa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

Mukautus 29 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 533
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’polyoleilla’ tarkoitetaan alkoholeja, 
joissa on enemmän kuin kaksi 
hydroksyyliryhmää;

9. ’polyoleilla’ tarkoitetaan 
hiilihydraatteja, jotka ovat pelkistettyjä 
mono-, di- tai oligosakkarideja tai 
polysakkarideja ja jotka sisältyvät 
hyväksyttyjen makeutusaineiden 
luetteloon;

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama määritelmä on oikea, mutta sillä on kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi olisi 
viitattava ainoastaan niihin polyoleihin, jotka liittyvät elintarvikkeiden merkintöihin eli 
makeutusaineisiin. 
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Tarkistus 534
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’pääasiallisella nähtävissä olevalla 
kentällä’ tarkoitetaan kenttää, joka on 
todennäköisimmin esillä tai nähtävissä 
tavanomaisissa tai vakiintuneissa myynti-
tai käyttöolosuhteissa.

13. 'pakkauksen etupuolella' tarkoitetaan 
elintarvikepakkauksen puolta tai pintaa, 
joka on todennäköisimmin esillä tai 
nähtävissä tavanomaisissa tai 
vakiintuneissa myynti- tai 
käyttöolosuhteissa edellyttäen, että 
tuotteiden perinteiseen ulkonäköön ei 
vaikuteta.

Or. en

Perustelu

"Pakkauksen etupuolen" käsite soveltuu tähän paremmin, koska sillä tarkoitetaan pakkauksen 
etupuolta tai – jos tämä ei ole mahdollista – pakkauksen näkyvää puolta. Jotta perinteisten 
elintarvikkeiden esillepanoa ei estettäisi, merkinnät ovat yleensä perinteisen elintarvikkeen 
pohjassa tai takana.

Tarkistus 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’pääasiallisella nähtävissä olevalla 
kentällä’ tarkoitetaan kenttää, joka on 
todennäköisimmin esillä tai nähtävissä 
tavanomaisissa tai vakiintuneissa myynti-
tai käyttöolosuhteissa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ravintoarvoilmoitus on voitava sijoittaa pakkauksessa toimijan valitsemaan paikkaan.  Näin 
ollen ei ole tarpeen määritellä "pääasiallista nähtävissä olevaa kenttää". 
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Tarkistus 536
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1.1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1 a. Nanomateriaaleja sisältävät 
elintarvikepakkaukset 
"pakkauksessa on käytetty 
nanomateriaaleja" Elintarvikkeen nimen 
lisäksi mukana on oltava maininta. 

Or. en

Perustelu

Kuluttajan valinnanvapauden varmistamiseksi on ilmoitettava, jos tuotteen pakkauksessa on 
käytetty nanomateriaaleja.

Tarkistus 537
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1 Elintarvikkeet, jotka sisältävät yhtä tai 
useampaa direktiivin 89/107/ETY 
mukaisesti sallittua makeutusainetta

2.1 Elintarvikkeet, jotka sisältävät yhtä tai 
useampaa direktiivin 89/107/ETY 
mukaisesti sallittua makeutusainetta

”sisältää makeutusainetta/-aineita” 
elintarvikkeen nimen lisäksi on oltava tämä 
maininta.

”sisältää makeutusainetta/-aineita” 
elintarvikkeen nimen lisäksi 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä on oltava tämä maininta.

Or. en
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Tarkistus 538
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2 Elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä 
lisättyä sokeria tai lisättyjä sokereita että 
yhtä tai useampaa direktiivin 89/107/ETY 
mukaisesti sallittua makeutusainetta

Elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä lisättyä 
sokeria tai lisättyjä sokereita että yhtä tai 
useampaa direktiivin 89/107/ETY 
mukaisesti sallittua makeutusainetta

”sisältää sokeria/sokereita ja 
makeutusainetta/-aineita” elintarvikkeen 
nimen lisäksi on oltava tämä maininta.

”sisältää sokeria/sokereita ja 
makeutusainetta/-aineita” elintarvikkeen 
nimen lisäksi on oltava tämä maininta 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä.

Or. en

Tarkistus 539
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.3 Elintarvikkeet, jotka sisältävät 
direktiivin 89/107/ETY mukaisesti sallittua
aspartaamia

Elintarvikkeet, jotka sisältävät asetuksen
(EY) N:o 1333/2008 mukaisesti sallittua 
aspartaamia tai neotaamia

”sisältää fenyylialaniinin lähteen” ”sisältää fenyylialaniinin lähteen”

Or. en

Perustelu

Neotaamia ollaan juuri sallimassa komitologiamenettelyllä. Se on peräisin aspartaamista ja 
sisältää myös fenyylialaniiniä. Merkintäsäännöksiä on tärkeää muuttaa, etenkin 
fenyyliketonuriaa sairastavien vuoksi.

Sekä direktiivi 89/107/ETY (johon komission tekstissä viitattiin) että direktiivi 94/35/EY 
(neotaamin sallimisen perusta) kumotaan 20. tammikuuta 2010 ja korvataan uudella 
asetuksella 1333/2003 elintarvikkeiden lisäaineista.
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Tarkistus 540
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 a kohta (uusi)

Tarkistus

3a. GLUTAMIINIHAPPOA TAI SEN SUOLOJA SISÄLTÄVÄT ELINTARVIKKEET
3a.1 Elintarvikkeet, jotka sisältävät yhtä 
tai useampia seuraavista 
elintarvikelisäaineista:E620, E 621, E622, 
E623, E624 ja E 625

"sisältää ruokahalua lisääviä ainesosia"

Or. en

Tarkistus 541
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 b kohta (uusi)

Tarkistus

3b. RASKASMETALLEJA SISÄLTÄVÄT ELINTARVIKKEET
3b.1 Komission asetuksen (EY) N:o 
466/2001 liitteen I 3.3.1.1. kohdassa 
tarkoitettu suurten petokalalajien liha tai 
elintarvikkeet, jotka sisältävät näiden 
kalalajien lihaa

"sisältää metyylielohopeaa – ei suositella 
raskaana oleville tai imettäville naisille, 
naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, eikä 
lapsille" on lisättävä välittömästi 
ainesosalistan jälkeen. Jos tuotteessa ei 
ole ainesosaluetteloa, elintarvikkeen 
nimen lisäksi on oltava tämä maininta.

Or. en

Perustelu

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution.
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
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Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

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

Tarkistus 542
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 c kohta (uusi)

Tarkistus

3c. KOKONAISET PÄHKINÄT
3c.1 Pakkauksissa olevat kokonaiset 
pähkinät

"Pähkinöitä, jotka näyttävät huonoilta tai 
joissa on paha maku, ei pidä syödä, koska 
ne saattavat sisältää korkeita 
aflatoksiinipitoisuuksia" tämän 
maininnan on oltava selvästi näkyvissä 
merkinnöissä.

Or. en

Perustelu

Sen jälkeen, kun YK:n tasolla on päästy sopimukseen, Eurooppa on lisännyt aflatoksiinin 
sallittua määrää pähkinöissä yli kaksinkertaiseksi aikaisempiin pitoisuuksiin nähden. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun ihmisiä pyydetään heittämään pois pähkinät, joita he 
pitävät huonoina, aflatoksiinin saantia voidaan vähentää 90 prosentilla. Varoitusmerkinnän 
avulla kuluttajan saama aflatoksiinin määrä voitaisiin pitää alhaisella tasolla huolimatta 
siitä, että sallitun pitoisuuden rajaa on nostettu.
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Tarkistus 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5 a kohta (uusi)

Tarkistus

5a. Hedelmien ja vihannesten pintakäsittely

Sadonkorjuun jälkeen lisäaineilla tai 
torjunta-aineilla pintakäsitellyt hedelmät 
ja vihannekset.

"Pintakäsitellyt"

Or. en

Perustelu

Nykyiset säännöt eivät sisällä yleistä vaatimusta antaa tietoja sadonkorjuun jälkeen 
tapahtuvasta hedelmien ja vihannesten pintakäsittelystä lisäaineilla tai torjunta-aineilla 
tuoreuden säilyttämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote ei ole ”tuore” kuluttajan 
odottamalla tavalla. Kuluttajat ovat oikeutettuja saamaan tietoja siitä, että heidän ostamansa 
tuote on pintakäsitelty. 

Tarkistus 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu 
ainoastaan savustamalla tai kypsyttämällä 
ja jotka koostuvat yhdestä ainoasta 
ainesosasta tai ainesosien ryhmästä;

- jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu 
ainoastaan savustamalla tai kypsyttämällä, 
sekä kuivatut hedelmät ja vihannekset, 
kuten luumut tai aprikoosit, ja jotka 
koostuvat yhdestä ainoasta ainesosasta tai 
ainesosien ryhmästä; 

Or. fr

Perustelu

Kuivatut hedelmät ja vihannekset ovat jalostettuja tuotteita ja myös ne olisi vapautettava 
pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevasta vaatimuksesta, sillä kuivausprosessi ei muuta 
tuotteen koostumusta.  
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Tarkistus 545
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tuotteet, jotka koostuvat lähinnä 
(> 50 %) yhdestä ainoasta ainesosasta tai 
ainesosien ryhmästä, joka määrää sen 
arvon;

Or. de

Perustelu

Elintarvikkeiden ravintoilmoitusvaatimus ei koske käsittelemätöntä siipikarjan lihaa. Sama 
pätee mausteisiin ja suolaan. Sen sijaan kuivana maustettuun siipikarjan lihaan on 
sovellettava ravintoilmoitusvaatimusta. Vaatimusta sovelletaan myös lihavalmisteisiin, joissa 
on mausteet ovat nestemäisessä muodossa. Käsittelemättömään lihaan ja hedelmiin ja 
vihanneksiin liittyy luonnollista ravintoarvojen vaihtelua. Esimerkiksi broilerin rintafileiden 
rasvapitoisuus vaihtelee sukupuolen, iän, ruokavalion jne. mukaan 0,5 prosentin ja 
4 prosentin välillä eikä sitä näin ollen voida ilmoittaa tarkasti.  Marinadin vaikutus on 
vähäinen tässä yhteydessä.

Tarkistus 546
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 15 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yhdistetyt monipakkaukset;

Or. en

Perustelu

Joulupukit, pääsiäispuput ja muut suklaasta ja sokerista valmistetut kausiluonteiset 
juhlatuotteet ovat taidokkaasti valmistettuja perinteisiä tuotteita. Näiden muotoa ei saisi 
pilata niiden etupuolelle sijoitettavilla ravintoarvomerkinnöillä, ja näin ollen ne olisi
vapautettava ravintoarvotietojen pakollisesta ilmoittamisesta.
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Tarkistus 547
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 15 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lajitelmat;

Or. en

Perustelu

Joulupukit, pääsiäispuput ja muut suklaasta ja sokerista valmistetut kausiluonteiset 
juhlatuotteet ovat taidokkaasti valmistettuja perinteisiä tuotteita. Näiden muotoa ei saisi 
pilata niiden etupuolelle sijoitettavilla ravintoarvomerkinnöillä, ja näin ollen ne olisi 
vapautettava ravintoarvotietojen pakollisesta ilmoittamisesta.

Tarkistus 548
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 15 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lahjapakkaukset;

Or. en

Perustelu

Joulupukit, pääsiäispuput ja muut suklaasta ja sokerista valmistetut kausiluonteiset 
juhlatuotteet ovat taidokkaasti valmistettuja perinteisiä tuotteita. Näiden muotoa ei saisi 
pilata niiden etupuolelle sijoitettavilla ravintoarvomerkinnöillä, ja näin ollen ne olisi 
vapautettava ravintoarvotietojen pakollisesta ilmoittamisesta.
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Tarkistus 549
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 
pakatut elintarvikkeet, joissa suurimman 
pinnan ala on pienempi kuin 25 cm2;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella viitataan 17 artiklan 2 a (uusi) kohtaan ehdotettuun tarkistukseen, jossa tämä 
lause on lisätty artiklaan sanoen, että tähän liittyvät ravintoarvotiedot on asetettava 
saataville internetin kautta ja tietojen on oltava saatavilla kun osto tehdään.

Tarkistus 550
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 16 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sellaisiin pakkauksiin tai astioihin 
pakatut elintarvikkeet, joissa suurimman 
pinnan ala on pienempi kuin 25 cm2;

sellaisiin pakkauksiin tai astioihin pakatut 
elintarvikkeet, joissa suurimman pinnan ala 
on pienempi kuin 25 cm2; 29 artiklan 
1 kohdan a alakohdan v alakohdassa 
säädetty energiasisältö on silti ilmoitettava 
pääasiallisessa nähtävissä olevassa 
kentässä;

Or. en
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Tarkistus 551
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 17 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– elintarvikkeet, joiden muotoilu tai 
pakkaus on kausiluonteinen, ylellinen ja 
lahjaksi tarkoitettu.

Or. en

Perustelu

Kausiluonteiset makeiset ja lahjapakatut tuotteet olisi vapautettava ravintoarvoilmoitusta 
koskevasta vaatimuksesta.

Tarkistus 552
János Áder

Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai 
siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot 
elintarvikkeen ominaisuuksista, kuten 
fysikaalisesta olomuodosta tai suoritetuista 
erityiskäsittelyistä (esimerkiksi jauhettu, 
kylmäkuivattu, pakastettu, säilötty, 
savustettu), jos tällaisen tiedon 
poisjättäminen saattaisi johtaa ostajaa 
harhaan.

1. Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai 
siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot 
elintarvikkeen ominaisuuksista, kuten 
fysikaalisesta olomuodosta tai suoritetuista 
erityiskäsittelyistä (esimerkiksi jauhettu, 
uudelleen pakastettu, kylmäkuivattu, 
pakastettu, säilötty, savustettu), jos 
tällaisen tiedon poisjättäminen saattaisi 
johtaa ostajaa harhaan.

Or. hu
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Tarkistus 553
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeen nimeä on kuitenkin 
täydennettävä sen yhteydessä olevilla 
muilla kuvailevilla tiedoilla, jos se on 
tämän asetuksen muiden säännösten ja 
erityisesti sen 9 artiklan säännösten 
soveltamisen vuoksi tarpeen elintarvikkeen 
todellisen luonteen tuntemisen 
mahdollistamiseksi sen jäsenvaltion 
kuluttajalle, jossa tuotetta pidetään kaupan, 
ja jotta kyseinen elintarvike voidaan erottaa 
muista elintarvikkeista, joihin se voitaisiin 
sekoittaa.

Elintarvikkeen nimeä on kuitenkin 
täydennettävä selkeillä ja helposti 
luettavilla kirjaimilla kirjoitetuilla ja 
samassa nähtävissä olevassa kentässä 
nimen yhteydessä olevilla muilla 
kuvailevilla tiedoilla, jos se on tämän 
asetuksen muiden säännösten ja erityisesti 
sen 9 artiklan säännösten soveltamisen 
vuoksi tarpeen elintarvikkeen todellisen 
luonteen tunnistamisen mahdollistamiseksi 
sen jäsenvaltion kuluttajalle, jossa tuotetta 
pidetään kaupan, ja jotta kyseinen 
elintarvike voidaan erottaa muista 
elintarvikkeista, joihin se voitaisiin 
sekoittaa.

Or. en

Perustelu

Kuvailevien tietojen on oltava samassa nähtävissä olevassa kentässä kuin elintarvikkeen 
nimikin. Tekstin on oltava helposti luettavaa, jotta kuluttajaa ei johdettaisi harhaan.

Tarkistus 554
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Leikkeen, paistin, viipaleen, 
annoksen tai ruhon muodossa olevan 
lihatuotteen tai kalatuotteen merkinnöissä 
olevaan elintarvikkeen nimeen on 
sisällyttävä ilmoitus toisesta eläimestä 
peräisin olevien ainesten lisäämisestä 
tuotteeseen.
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Or. en

Perustelu

Lihatuotteeseen lisättyjen liha- ja kalalajeja koskevat tiedot olisi sisällytettävä merkintöihin, 
jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan.

Tarkistus 555
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Liha- tai suolalihaleikkeen, -paistin, 
-viipaleen, -annoksen tai -ruhon 
muodossa olevan lihatuotteen 
merkinnöissä olevaan elintarvikkeen 
nimeen on sisällyttävä ilmoitus 
seuraavista:
a) lisätyt ainesosat, jotka ovat peräisin eri 
eläimestä kuin muu liha; sekä
b)  lisätty vesi seuraavissa olosuhteissa:
– keitetyn ja keittämättömän lihan tai 
keitetyn ja suolatun lihan osalta lisätty 
vesi, jonka osuus on enemmän kuin 5 % 
tuotteen painosta
– keittämättömän suolatun lihan osalta 
lisätty vesi, jonka osuus on enemmän kuin 
10 % tuotteen painosta.

Or. en

Perustelu

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 556
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kalapalan, -fileen, -viipaleen tai 
-annoksen muodossa olevan kalatuotteen 
merkinnöissä olevan nimen on 
sisällettävä ilmoitus seuraavista:
a) lisätyt ainesosat, jotka ovat 
kasviperäisiä tai jotka ovat peräisin 
muusta eläimestä kuin kalasta; sekä
b)  lisätty vesi, jonka osuus on enemmän 
kuin 5 % tuotteen painosta.

Or. en

Perustelu

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 557
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite V – C a osa (uusi)

Tarkistus

Ca OSA - JOTAKIN TOISTA ELINTARVIKETTA MUISTUTTAVIEN 
ELINTARVIKKEIDEN MYYNTINIMITYS 
nro Millä tavalla tyyppi, laatu ja koostumus 

poikkeavat
Myyntinimitys

1. Juustoon verrattuna: onko maitorasva korvattu 
kokonaan tai osittain kasvirasvalla

Juustonkaltainen tuote

2. Kinkkuun verrattuna: muutettu koostumus 
pilkotuista ainesosista, joissa lihan osuutta on 
vähennetty huomattavasti 

Kinkunkaltainen tuote

Or. de

Perustelu

Kuluttajat joutuvat pettymään odotuksissaan, sillä elintarvikkeissa käytetään yhä 
lisääntyvässä määrin alkuperäistä edullisempia korvaavia ainesosia. 

Tarkistus 558
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 17 rivi

Komission teksti

Elintarvikeryhmän määritelmä Kuvaus

17. Nisäkäs- ja lintulajien luustolihakset1, jotka on 
tunnustettu ihmisravinnoksi soveltuviksi, sekä niihin 
luonnostaan sisältyvät tai liittyvät kudokset, joissa 
rasvan ja sidekudosten kokonaispitoisuudet eivät saa 
ylittää jäljempänä esitettyjä arvoja silloin kun liha on 
jonkin toisen elintarvikkeen ainesosa. Tämän 
määritelmän ulkopuolelle jäävät ne tuotteet, jotka 
kuuluvat ”mekaanisesti erotetulle lihalle” vahvistetun 
määritelmän piiriin.

”… liha” sekä eläinlaji 
(eläinlajit)1, josta (joista) liha on 
peräisin

                                               
1 Pallea ja puremalihakset kuuluvat luustolihaksiin, kun taas sydän, kieli, pään lihakset (muut kuin 

puremalihakset), etupolven, kinnernivelen ja hännän lihakset eivät sisälly niihin.
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Rasvan ja sidekudosten enimmäismäärät 
ainesosille, joista käytetään nimitystä ”… liha”

Laji Rasvaa 
(%)

Side-
kudoksia2

(%)

Nisäkkäät (kaniineja ja 
sikoja lukuun ottamatta) ja 
lajisekoitukset, joissa 
nisäkkäiden osuus on 
vallitseva

25 25

Siat 30 25

Linnut ja kaniinit 15 10

Kun nämä rasvan ja/tai sidekudosten enimmäismäärät 
ylittyvät ja kun kaikki muut ”lihan” määritelmän 
edellytykset täyttyvät, lihapitoisuutta on tarkistettava 
vastaavasti alaspäin ja ainesosaluettelossa on 
nimityksen ”… liha” lisäksi mainittava rasvan ja/tai 
sidekudosten esiintyminen.

Tarkistus

Elintarvikeryhmän määritelmä Kuvaus

17. Nisäkäs- ja lintulajien luustolihakset¹ , jotka on 
tunnustettu ihmisravinnoksi soveltuviksi, sekä niihin 
luonnostaan sisältyvät tai liittyvät kudokset silloin kun 
liha on jonkin toisen elintarvikkeen ainesosa. Tämän 
määritelmän ulkopuolelle jäävät ne tuotteet, jotka 
kuuluvat ”mekaanisesti erotetulle lihalle” vahvistetun 
määritelmän piiriin.

"… liha" sekä eläinlaji (eläinlajit), 
josta (joista) liha on peräisin, ja 
tämän jälkeen sana "josta" sekä 
rasvan ja sidekudosten 
kokonaispitoisuus (prosentteina)

Or. en

Perustelu

Ei voida hyväksyä sitä, että eläintuotteet, joista jopa 55 % on rasvaa ja sidekudosta, voitaisiin 

                                                                                                                                                  
1 Englanninkielisissä merkinnöissä tämä nimitys voidaan korvata kyseisestä eläinlajista käytetyllä 

ainesosan yleisnimellä.
2 Sidekudosten pitoisuus lasketaan vertaamalla kollageenipitoisuutta lihaproteiinipitoisuuteen.

Kollageenipitoisuus tarkoittaa hydroksiproliinipitoisuutta kerrottuna kahdeksalla.
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merkitä "lihaksi". Rasvan ja sidekudosten prosentuaalinen osuus olisi näin ollen aina 
ilmoitettava ainesosien luettelossa.

Tarkistus 559
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 17 rivi– vasen sarake – Elintarvikeryhmän määritelmä

Komission teksti Tarkistus

17. Nisäkäs- ja lintulajien luustolihakset, 
jotka on tunnustettu ihmisravinnoksi 
soveltuviksi, sekä niihin luonnostaan 
sisältyvät tai liittyvät kudokset, joissa
rasvan ja sidekudosten kokonaispitoisuudet 
eivät saa ylittää jäljempänä esitettyjä arvoja 
silloin kun liha on jonkin toisen 
elintarvikkeen ainesosa. Tämän 
määritelmän ulkopuolelle jäävät ne 
tuotteet, jotka kuuluvat ”mekaanisesti 
erotetulle lihalle” vahvistetun määritelmän 
piiriin.

17. Nisäkäs- ja lintulajien luustolihakset, 
jotka on tunnustettu ihmisravinnoksi 
soveltuviksi, sekä niihin luonnostaan 
sisältyvät tai liittyvät kudokset, joissa 
rasvan ja sidekudosten kokonaispitoisuudet 
eivät saa ylittää jäljempänä esitettyjä arvoja 
silloin kun liha on jonkin toisen 
elintarvikkeen ainesosa. Tämä määritelmä 
kattaa ne tuotteet, jotka kuuluvat 
”mekaanisesti erotetulle lihalle” 
vahvistetun määritelmän piiriin, jos ne 
täyttävät asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä III olevan V osan III luvun 
3 kohdassa säädetyt edellytykset.

Or. de

Perustelu

Nykyaikaisella tekniikalla pienellä paineella mekaanisesti erotetun, niin kutsutun 
Baader-teknologian avulla tuotetun, lihan laatu vastaa hygienian ja aistinvaraisten 
havaintojen perusteella jauhelihan laatua.  Monissa EU-maissa mekaanisesti erotetulla 
lihalla on niin kielteisiä mielleyhtymiä, että laadukasta tuotetta ei saada kaupaksi. Tämä saa 
kyseisissä maissa aikaan sen, että loppukäyttäjän maksamat hinnat ovat korkeita ja 
kilpailutilanne vääristyy.

Tarkistus 560
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 17 rivi – vasen sarake – taulukko – viimeinen rivi

Komission teksti Tarkistus

Linnut ja kaniinit 15 10 Linnut ja kaniinit 30 25
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Or. de

Perustelu

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung

befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe 
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

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

Tarkistus 561
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 18 rivi – vasen sarake

Komission teksti Tarkistus

18. Kaikki tuotteet, jotka kuuluvat 
”mekaanisesti erotetulle lihalle” 
vahvistetun määritelmän piiriin.

18. Kaikki tuotteet, jotka kuuluvat 
”mekaanisesti erotetulle lihalle” 
vahvistetun määritelmän piiriin ja jotka 
eivät täytä asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä III olevan V osan III luvun 
3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

Or. de

Perustelu

Tarvittava lisäys, jotta tehdään ero liitteessä VI olevaan B osan taulukon rivin 17 
sarakkeeseen 1.
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Tarkistus 562
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – B osa – 18 rivi – oikea sarake

Komission teksti Tarkistus

”mekaanisesti erotettu liha” sekä eläinlaji 
(eläinlajit)(3), josta (joista) liha on peräisin

”mekaanisesti erotettu liha” sekä eläinlaji 
(eläinlajit)(3), josta (joista) liha on peräisin, 
ja tämän jälkeen sana "josta" sekä 
rasvan ja sidekudosten kokonaispitoisuus 
(prosentteina)

Or. en

Perustelu

Ks. edellä. Rasvan ja sidekudosten prosentuaalinen osuus olisi aina ilmoitettava ainesosien 
luettelossa.

Tarkistus 563
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – C osa – luettelo – 9 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Entsyymit¹
¹Yksilöllisen nimen tai EY-numeron ilmoittaminen 
ei ole pakollista.

Or. en

Perustelu

Lisäaineet: Joillakin lisäaineilla on hyvin pitkät ja/tai tekniset nimet, jotka eivät anna 
kuluttajille lisätietoa, mutta vievät runsaasti tilaa etiketissä. Näin ollen on perusteltua sallia 
lyhyempien tai yleisempien nimien käyttö.
Entsyymit: Entsyymien todelliset nimet eivät anna kuluttajille lisätietoa ja saattavat esiintyä 
useissa kategorioissa. Yleisnimi ”entsyymit” antavat kuluttajille riittävästi tietoa tuotteesta. 
Kyseessä ei ole uusi havainto, vaan tätä linjaa on noudatettu muunnellun tärkkelyksen 
suhteen jo vuosien ajan.
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Tarkistus 564
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – C osa – luettelo – 16 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Selluloosauute1

__________________________________ 
1Yksilöllisen nimen tai EY-numeron ilmoittaminen 
ei ole pakollista.

Or. de

Perustelu

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.

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

Tarkistus 565
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sisällyksen määrän ilmoittaminen ei ole 
pakollista sellaisten elintarvikkeiden osalta,

1. Sisällyksen määrän ilmoittaminen ei ole 
pakollista sellaisten elintarvikkeiden osalta,

a) joiden tilavuus tai paino pienenee 
olennaisesti ja jotka myydään kappaleittain 
tai punnitaan ostajan läsnäollessa; tai

a) joiden tilavuus tai paino pienenee 
olennaisesti tai jotka pakkaamattomina 
myydään kappaleittain tai punnitaan 
ostajan läsnäollessa; tai

b) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
kuin 5 g tai 5 ml; tämä säännös ei 
kuitenkaan koske mausteita eikä yrttejä.

b) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
kuin 5 g tai 5 ml; tämä säännös ei 
kuitenkaan koske mausteita eikä yrttejä.
b a) joita koskevista poikkeuksista on 
säädetty muissa säännöksissä.
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Or. en

Perustelu

Kielellinen tarkistus, jossa noudatetaan merkintädirektiivissä 2000/13/EY (saksankielinen 
versio) käytettyä terminologiaa.

Mitä tulee a alakohtaan: kohteena olevat tuotteet ovat vähittäismyynnissä yleensä esillä 
pakkaamattomina. Sanamuoto “tai” kattaa tämän tuoteryhmän paremmin kuin “ja”.

Mitä tulee c alakohtaan: tässä viitataan sokereista annetun direktiivin 2001/111/EY 2 artiklan 
2 kohtaan (alle 20 gramman painoisia tuotteita koskeva poikkeus). Tässä 3 kohdassa olisi 
siksi täsmennettävä, että tällaisia erityissäännöksiä sovelletaan edelleen.

Tarkistus 566
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joiden tilavuus tai paino pienenee 
olennaisesti ja jotka myydään kappaleittain 
tai punnitaan ostajan läsnäollessa; tai

a) joiden tilavuus tai paino pienenee 
olennaisesti tai jotka myydään 
kappaleittain tai punnitaan ostajan 
läsnäollessa; tai

Or. de

Tarkistus 567
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sisällyksen määrän ilmoittaminen ei ole 
pakollista sellaisten elintarvikkeiden osalta,

1. Sisällyksen määrän ilmoittaminen ei ole 
pakollista sellaisten elintarvikkeiden osalta,

a) joiden tilavuus tai paino pienenee 
olennaisesti ja jotka myydään kappaleittain 
tai punnitaan ostajan läsnäollessa; tai

a) joiden tilavuus tai paino pienenee 
olennaisesti ja jotka myydään kappaleittain 
tai punnitaan ostajan läsnäollessa; tai

b) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
kuin 5 g tai 5 ml; tämä säännös ei 

b) joiden sisällyksen määrä on vähemmän 
kuin 5 g tai 5 ml; tämä säännös ei 
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kuitenkaan koske mausteita eikä yrttejä. kuitenkaan koske mausteita eikä yrttejä; tai
ba) joiden sisällyksen määrä on 
vähemmän kuin 50 g makeisten, 
suklaiden ja muiden kaakaopohjaisten 
tuotteiden, manteli- tai pähkinäpohjaisten 
tai muihin öljysiemeniin pohjautuvien 
tuotteiden osalta; tai 
bb) joiden sisällyksen määrä on 
vähemmän kuin 100 g keksien, kakkujen 
ja muiden konditoriatuotteiden osalta;  
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön erityislainsäädännön 
soveltamista.

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä muutamissa maissa sovelletaan kansallista poikkeusta sisällyksen määrän 
ilmoittamiseen (esimerkiksi Ranska, Saksa, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta). Jos tällaiset 
eivät ole enää mahdollisia, liitteessä on määrättävä 50 g ja 100 g pienimmäksi yhteiseksi 
nimittäjäksi.

Tarkistus 568
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kiinteää elintarviketta pidetään 
kaupan astiassa olevassa liemessä, on 
ilmoitettava myös elintarvikkeen valutettu 
nettopaino.

5. Jos kiinteää elintarviketta pidetään 
kaupan astiassa olevassa liemessä, on 
ilmoitettava myös elintarvikkeen valutettu 
nettopaino. Kyseisen elintarvikkeen 
kilohinnan on perustuttava yksinomaan 
valutettuun nettopainoon.

Or. en

Perustelu

Säännös on tarpeen jotta kuluttajia ei johdeta harhaan hintamerkinnällä.
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Tarkistus 569
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Päätettäessä siitä, mikä on merkitsevä 
määrä, tulisi yleensä ottaa huomioon 15 
prosenttia 1 kohdassa määritellystä 
suositeltavasta annoksesta, joka saadaan 
100 grammasta tai 100 millilitrasta tai 
pakkauksesta, jos pakkaus sisältää vain 
yhden annoksen.

Päätettäessä siitä, mikä on merkitsevä 
määrä, tulisi yleensä ottaa huomioon

– 15 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 g kohti tai 
kiinteätä annosta kohti tai
– 7,5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 ml kohti tai 
nestemäistä annosta kohti tai
– 5 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 100 kcal kohti 
(12 prosenttia suositellusta 
päivittäisannoksesta 1 MJ kohti), tai 
– määrä, joka sisältyy vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden muiden 
aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 
20 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1925/2006 6 artiklan 
mukaisiin poikkeuksiin, tai
– tai pakkauksesta, jos pakkaus sisältää 
vain yhden annoksen.

Or. en

Perustelu

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
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milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

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

Tarkistus 570
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

B OSA — ENERGIAN JA VALITTUJEN, 
MUIDEN RAVINTOAINEIDEN KUIN 
VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN SAANNIN 
VERTAILUARVOT (AIKUISET)

B OSA — ENERGIAN JA VALITTUJEN, 
MUIDEN RAVINTOAINEIDEN KUIN 
VITAMIINIEN JA 
KIVENNÄISAINEIDEN PÄIVITTÄISEN 
SAANNIN VERTAILUARVOT 
(AIKUISET))

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Energia 2000 kcal

proteiini 80 g
Rasvan 
kokonaismäärä

70 g Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Hiilihydraatti 230 g Hiilihydraatti 230 g
Sokerit 90 g Sokerit 90 g
Suola 6 g Natrium 2,4 g

Or. de

Perustelu

Proteiini on myös ilmoitettava, sillä se on elintärkeä ravintoaine, joka vaikuttaa myös 
energiansaantiin.  Sokerien osuuden ilmoittaminen ei ole tärkeää, sillä hiilihydraattien 
kokonaismäärä ilmoitetaan. Energian määrä olisi ilmoitettava vain kilokaloreissa, sillä sen 
kuluttajat tuntevat ja käyttävät sitä itse.
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Tarkistus 571
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa – taulukko – 6 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätty sokeri¹ 45 g
¹Jos elintarvikkeeseen on lisätty puhdistettua 
sokeria, sen määrä ja prosenttiosuudet on myös 
ilmoitettava.

Or. en

Perustelu

EFSA ehdotti lisätyn sokerin määräksi 45 prosenttia.

Tarkistus 572
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa – 4 a, b, c ja d rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Rasvan 
kokonaismäärä

70 g Rasvan 
kokonaismäärä

70 g

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g

Kertatyydyttymättö
mät rasvahapot

34 g

Monityydyttymättö
mät rasvahapot

16 g

Omega-6 
rasvahapot

14 g

Omega-3 
rasvahapot

2.2 g

Hiilihydraatti 230 g Hiilihydraatti 230 g
Sokerit 90 g Sokerit 90 g
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Suola 6 g Suola 6 g

Or. ro

Perustelu

Ravintoaineluettelon olisi oltava perinpohjaisempi, sillä jotkut rasvat ovat hyväksi 
terveydelle, ja kuluttajat voivat valita tuotteita tämän tiedon perusteella.

Tarkistus 573
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – B osa

Komission teksti Tarkistus

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo

Energia tai 
ravintoaine

Saannin 
vertailuarvo¹

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia

Rasvan 
kokonaismäärä

70 g Rasvan 
kokonaismäärä

Tyydyttyneet 
rasvahapot

20 g Tyydyttyneet 
rasvahapot

Hiilihydraatti 230 g Hiilihydraatti
Sokerit 90 g Sokerit
Suola 6 g Suola

¹Arvot on määritettävä 31 artiklan 
3a (uusi) kohdan mukaisesti

Or. en

Perustelu

Liitteeseen XI nykyisin sisältyvät arvot eroavat esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
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.  

Liittyy tarkistukseen, jota on ehdotettu 31 artiklaan (3 a kohta (uusi)).
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Tarkistus 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – C a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ca osa – Graafinen ravintoarvoilmoitus
Jos ravintoarvoilmoitus esitetään myös 
graafisessa muodossa, se voidaan esittää 
muiden graafisten esitysten lisäksi 
joissakin seuraavista muodoista: 

Pilarimalli

100 g sisältää:
kcal / sokeria / rasvaa / tyydyttyneitä rasvahappoja / suolaa

% aikuisen suositellusta päivittäisestä saannista

1 plus 4 -malli

Variantti 1

annosta kohti (annos = 50 g)
energiaa / sokeria / rasvaa / tyydyttyneitä rasvahappoja / suolaa

% päivittäisen saannin vertailuarvosta
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Variantti 2

annosta kohti (annos = 50 g)
energiaa / sokeria / rasvaa / tyydyttyneitä rasvahappoja / suolaa

% päivittäisen saannin vertailuarvosta

Or. de

Perustelu

Tarkistus liittyy saman jäsenen 33 artiklan 1 kohtaan esittämään tarkistukseen. Graafinen 
esitys voi lisätä ravintoarvoilmoituksen ymmärrettävyyttä huomattavasti kuluttajien 
keskuudessa. 

Tarkistus 575
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE XIII a
ELINTARVIKERYHMÄT

34 artiklan 1 b kohdan mukaisesti 

Seuraavien elintarvikeryhmien kohdalla 
monivärikoodijärjestelmän käyttäminen 
on pakollista:
– valmisateriat
– eläinperäiset valmisteet
– valmiiksi pakatut välipalat
– aamiaismurot
– muut juomat kuin 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa direktiivissä 
2001/112/EY määritellyt hedelmämehut.

Or. en


